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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Decisão

CIA Nº:

0706195-47.2018.8.11.0001 – Favor mencionar esse número

 REQUERENTE (S):

ROBERTA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS OAB/SP 192.549

 Vistos, etc.

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

proposto por ROBERTA NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS a fim 

de solicitar a devolução do valor recolhido indevidamente na importância 

de R$ 114,60 (cento e quatorze reais e sessenta centavos).

 Compulsando o expediente, verifica-se que a guia de recolhimento n° 

00407 pertence ao Tribunal de Justiça, de modo a tornar a presente 

Diretoria incompetente para dirimir a questão, uma vez que nossa 

competência se limita às guias da Comarca de Cuiabá/MT.

 Logo, considerando que o pedido de restituição não versa sobre o 

recolhimento de custas judiciais pertencentes à Comarca de Cuiabá/MT, 

esta Diretoria não possui competência para a análise pleito, devendo a 

parte se dirigir ao TJMT para buscar seu direito.

 Posto isto, determino o arquivamento do feito.

 Cientifique a requerente por meio do DJE.

 Após arquive-se o expediente mediante as cautelas de praxe.

 Publique-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 de março de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 128/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta do expediente CIA nº. 

0023503-43.2018.8.11.0000,

RESOLVE:

NOMEAR o(a) servidor(a) TAYLA FELIX FERRO, matrícula nº. 21684, 

portador(a) do RG nº. 18761488 SSP/MT e CPF nº. 017.943.231-12, para 

exercer em comissão, o cargo de Assessor Técnico Jurídico, no Gabinete 

do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - Drª. 

Viviane Brito Rebello Isernhagen, a partir da assinatura do Termo de Posse 

e Exercício, que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

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

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

Cuiabá, 14 de março de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº. 127/2018-GRHFC - ESTABELECER a Escala de Plantão 

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

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

discriminada.

* A Portaria nº 127/2018-GRHFC completa, encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 951442 Nr: 638-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON PEREIRA BARBOSA

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

540,64 (quinhentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$163,79(cento e 

sessenta e três reais e setenta e nove centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 938571 Nr: 53936-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE ALMEIDA E SILVA

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

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

542,53 (quinhentos e quarenta e dois reais e cinquenta e três centavos), a 

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

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

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

R$165,68(cento e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 833684 Nr: 39069-79.2013.811.0041

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: PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

733,92 (setecentos e trinta e três reais e noventa e dois centavos), a que 

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

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 
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cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$357,07(trezentos e cinquenta e sete reais e sete centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939146 Nr: 54150-34.2014.811.0041

 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: GENISE ALVAREZ SAMPAIO PORTO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

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

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

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 806924 Nr: 13404-61.2013.811.0041

 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: OSMAR SIMOES DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

738,40 (setecentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$361,55(trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1153705 Nr: 33326-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA LIMA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

515,59 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$138,74(cento e 

trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 384858 Nr: 20541-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOBINO GONSALVES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10138/MT, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

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

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

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

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

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

684,39 (seiscentos e oitenta e quatr reais e trinta e nove centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$307,54(trezentos e sete reais e cinquenta quatro centavos), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715722 Nr: 9735-68.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGIANE CARVALHO DA CRUZ

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

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

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

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 
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700,93 (setecentos reais e noventa e três centavos), a que foi condenado 

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

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$324,08(trezentos e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 887505 Nr: 21604-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESIEL CARINHO DE FREITAS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

739,58 (setecentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a 

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

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

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

R$362,73(trezentos e sessenta e dois reais e setenta e três centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 914649 Nr: 39929-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL DOS SANTOS SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DOZINETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:MT/ 8.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

544,28 (quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), a 

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

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

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

167,43(cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799800 Nr: 6228-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL DA CONCEIÇÃO MOFATTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

558,85 (quinhentos e cinquenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), a 

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

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

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

182,00(cento e oitenta e dois reais), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137764 Nr: 26459-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ARAÚJO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

516,91 (quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$140,06(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1086209 Nr: 4379-19.2016.811.0041

 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: AUGUSTO CEZAR MENDES LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

756,18 (setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), 

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

forma separada, sendo R$378,09(trezentos e setenta e oito reais e nove 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$378,09(trezentos e 

setenta e oito reais e nove centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO 
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DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 876359 Nr: 14326-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDINETH CRISTINA CURADO MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DOZINETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:MT/ 8.655, MAURICIO SALES F. DE MORAES - 

OAB:0AB/MT 14.826

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

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

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

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

548,66 (quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos), a 

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

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

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

171,81(cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos e oito reais e 

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

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920548 Nr: 43772-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARTINS DE OLIVEIRA

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

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

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

543,98 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), a 

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

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

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

R$167,13(cento e sessenta e sete reais e treze centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065078 Nr: 53242-40.2015.811.0041

 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: ELDO FERNANDO CARDOSO

 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

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

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

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

527,02 (quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$150,17(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127835 Nr: 22084-30.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI MACHADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

517,57 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$140,72(cento e 

quarenta reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1167718 Nr: 39122-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSA, MARIA DE JESUS SOARES PEDROSO ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

515,48 (quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$138,63(cento e 

trinta e oito reais e sessenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 
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gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1009930 Nr: 27557-31.2015.811.0041

 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: SERGIO LIMA SANTOS

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

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

SILVA - OAB:8.194-A/MT

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

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

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

531,39 (quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$154,54(cento e 

cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824945 Nr: 30981-52.2013.811.0041

 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: LEONILDA CAVALHEIRO SALINA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

734,03 (setecentos e trinta e quatro reais e três centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$357,18(trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1107567 Nr: 13659-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DIAS TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda B. de Oliveira Sodré 

- OAB:OAB/MT 13.333, SCHEILLA DE CASSIA LEITE DE MORAES - 

OAB:10222

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

devidamente INTIMADAS as parte requerente e requeridas, para que 

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

processuais no importe de R$ 506,80 (quinhentos e seis reais e oitenta 

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

para a parte requerente o valor de R$188,43 (cento e oitenta e oito reais e 

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

64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos), para fins da 

guia de taxa. E para a parte requerida o valor de R$188,43 (cento e oitenta 

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

custas e R$ 64,97 (sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) 

para fins da guia de taxa. Ficam cientificados de que poderão acessar o 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 414029 Nr: 2753-72.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA ADRIANA VIDOTTO VIDEIRA

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

709,74 (setecentos e nove reais e setenta e quatro centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$332,89(trezentos e trinta e dois reais e oitenta nove centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 946609 Nr: 58390-66.2014.811.0041

 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: JULIO CESAR ELIAS DE ARAÚJO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

707,93 (setecentos e sete reais e noventa e três centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$331,08(trezentos e trinta e um reais e oito centavos), para fins da guia 

de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, 
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link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 770632 Nr: 23662-67.2012.811.0041

 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: FERNANDO MAIOLI GARCIA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

727,37 (setecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$350,52(trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1114882 Nr: 16627-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCIMEIRE SILVEIRA

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

SEGUROS

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

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

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

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

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

2.353,90 (dois mil e trezentos e cinquenta e três reais e noventa 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$ 1.176,95(um mil e cento e 

setenta e seis reais e noventa e cinco centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 1.176,95(um mil e cento e setenta e seis reais e 

noventa e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1147773 Nr: 30737-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON PEDROSO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

516,02 (quinhentos e dezesseis reais e dois centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,17(cento e 

trinta e nove reais e dezessete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1140775 Nr: 27734-58.2016.811.0041

 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: MILENE ALVES DE PAULA

 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: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

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

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

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

739,73 (setecentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$362,88(trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1049964 Nr: 46397-89.2015.811.0041

 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: SONIA DE LIMA SOUZA

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

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

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

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

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

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

528,17 (quinhentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$151,32(cento e 

cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 
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o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1108662 Nr: 14196-10.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA SOUZA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9633, CREIDE MARIA DA SILVA - OAB:15915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1132615 Nr: 24129-07.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WESLEI GUSTAVO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

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

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

516,91 (quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$140,06(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1137160 Nr: 26154-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON GRATIDIANO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506- A

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

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

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

516,91 (quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 140,06(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 772832 Nr: 25950-85.2012.811.0041

 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: LGDQ, EVA SOELI DE QUEIROZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO YUJI YASHIRO - 

OAB:16.250, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

727,37 (setecentos e vinte e sete reais e trinta e sete centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$350,52(trezentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898378 Nr: 28627-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ARAÚJO DA SILVA

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

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 1110911 Nr: 15033-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MAXIMIANO MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LOURENÇO - 

OAB:16.780

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1024992 Nr: 34309-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE CARVALHO

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

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

OAB:17.676/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

516,02 (quinhentos e dezesseis reais e dois centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 139,17(cento e 

trinta e nove reais e dezessete centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1103901 Nr: 12092-45.2016.811.0041

 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: GVM, LUCIANNE MARQUES FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

519,86 (quinhentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 143,01(cento e 

quarenta e três reais e um centavo), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 874146 Nr: 12763-39.2014.811.0041

 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: VALMIRO GOMES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

745,40 (setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$368,55(trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042934 Nr: 42962-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIANE DE JESUS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

3.041,92 (quinhentos e cinco reais e nove centavos), a que foi condenado 

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

sendo R$1.520,96(um mil e quinhentos e vinte reais e noventa e seis 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 1.520,96(um mil e 

quinhentos e vinte reais e noventa e seis centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1076622 Nr: 58347-95.2015.811.0041

 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: ELIANDRA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

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

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

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

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

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

524,04 (quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 147,19(cento e 

quarenta e sete reais e dezenove centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872302 Nr: 11268-57.2014.811.0041

 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: JOACI DE ABREU 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

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

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

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

721,99 (setecentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos), a que 

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

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

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

345,14(trezentos e quarenta e cinco reais e quatorxe ventavod), para fins 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 915253 Nr: 40369-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR SANTANA DE AMORIM

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

SEGURO S/A

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

543,98 (quinhentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos), a 

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

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

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

167,13(cento e sessenta e sete reais e treze centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1130197 Nr: 23081-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

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

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

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

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

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

611,88 (seiscentos e onze reais e oitenta e oito centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$235,03(duzentos e trinta e cinco reais e três centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1156745 Nr: 34601-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDIMAR TAVARES DE SOUZA

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

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

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

515,59 (quinhentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$138,74(cento e 

trinta e oito reais e setenta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1121260 Nr: 19332-85.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA GONZATTI VELOSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

517,57 (quinhentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), a que 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$140,72(cento e 

quarenta reais e setenta e dois centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1133811 Nr: 24537-95.2016.811.0041

 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: MARIANA DA SILVA ASSUNÇÃO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

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

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

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

516,91 (quinhentos e dezesseis reais e noventa e um centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$140,06(cento e 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 804896 Nr: 11360-69.2013.811.0041

 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: MARCILENE LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

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

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

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

1.072,92 (um mil e setenta e dois reais e noventa e dois centavos), a que 

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

separada, sendo R$536,46(quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$536,46(quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 886698 Nr: 21054-28.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAROLAYNE CRISTINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

716,53 (qsetecentos e dezesseis reais e cinquenta e três centavos), a 

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

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

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

R$339,68(trezentos e trinta e nove reais e sessenta e oito centavos), para 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1085817 Nr: 4200-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAMARCA VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEIA OLIVEIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SOFIA ALEXANDRA DE 

MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS - 

OAB:7.102-B/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1168731 Nr: 39577-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SILVA FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

OAB:12.903, RENATO CORREA DA SILVA - OAB:8184

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

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

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

515,48 (quinhentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$138,63(cento e 

trinta e oito reais e sessenta e três centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 
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“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1120306 Nr: 18900-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SILVA NEVES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

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

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

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

518,95 (quinhentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 142,10(cento e 

quarenta e dois reais e dez centavos), para fins da guia de taxa. Fica 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791290 Nr: 45364-69.2012.811.0041

 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: FERMINA GRIZELDA CANDIA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 730539 Nr: 26604-09.2011.811.0041

 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: VALDETE VOLPATO PAZIN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

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

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

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

601,50 (seiscentos e um reais e cinquenta centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$224,65(duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos), 

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 780801 Nr: 34369-94.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTHAMIL PAULINO DE CAMPOS RONDON

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 814484 Nr: 20945-48.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S.A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-8

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

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

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

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

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

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

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

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

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

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

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

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055905 Nr: 49108-67.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINI FERREIRA LIBANIO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

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

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

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

1.346,66 (um mil e trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$673,33(seiscentos e setenta e 

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

R$673,33(seiscentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), para 

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

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

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

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

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

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1055270 Nr: 48897-31.2015.811.0041

 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: JEFERSON OLIVEIRA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:OAB/MS 5.871

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.351,72 (um mil e trezentos e cinquenta e um reais e setenta e dois 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$675,86(seiscentos e setenta e 

cinco reais e oitenta e seis centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$675,86(seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e seis 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o numero único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa 

e preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 742613 Nr: 39515-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ANGELO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

695,24 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$318,39(trezentos e dezoito reais e trinta e nove centavos), para fins da 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 836476 Nr: 41460-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILMA KATIA DA SILVA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHÉSIA ADRIANA CAMARÇO 

THIMMIG - OAB:10.334 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8767/MS, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, MARCELO 

DAVOLI LOPES - OAB:143370/SP, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

554,60 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$177,75(cento e setenta e sete reais e setenta e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1060591 Nr: 51290-26.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAN RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:13.156-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - OAB:119.859

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 
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protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906331 Nr: 34481-92.2014.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILAMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT, VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - OAB:13.251/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, ANDRÉ LUIZ CARDOSO SANTOS - 

OAB:7.322-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

506,79 (quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,94(cento e 

vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942602 Nr: 56133-68.2014.811.0041

 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: RENATA SORAIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIBERATTI MOVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR LEAL LOUREIRO - 

OAB:13.702 OAB MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZILDA APARECIDA 

MOSTACHIO MARTIN - OAB:33.074-A/PR, LETICIA CRISTINA 

MOSTACHIO MARTIN - OAB:56.559/PR

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

621,01 (seiscentos e vinte e um reais e um centavo), a que foi condenado 

nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco 

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$244,16(duzentos e 

quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), para fins da guia de taxa. 

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 11 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), preencher os campos com o 

numero único do processo, o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir 

o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127504 Nr: 21960-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA ROSA DIAS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21397/O, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:11.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerida, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

741,32 (setecentos e quarenta e um reais e trinta e dois centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

364,47(trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), 

para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1030375 Nr: 36967-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR TISSIANI 

BONJORNO - OAB:33390/PR, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requerente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. sentença. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1032852-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - ME (AUTOR)

KAWASAKI VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID GARON CARVALHO OAB - MT19440/O (ADVOGADO)

AMANDA GABRIELA GEHLEN OAB - MT19506/O (ADVOGADO)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (RÉU)

Outros Interessados:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

Visto. As recuperandas alegam, em síntese, que, após o deferimento do 

processamento da recuperação judicial, as instituições financeiras em 

análise bloquearam valores nas contas de titularidade das devedoras, 

para fins de quitação forçada de contratos sujeitos aos efeitos da 

recuperação judicial (id 11148151). Assim, pugnam para que o Banco 

Bradesco S/A proceda à devolução dos valores retidos indevidamente, 

totalizando o valor de R$ 6.745,70, disponibilizando-o para livre 

movimentação, bem como se abstenha de efetuar novas retenções. 

Parecer do Administrador Judicial pelo total acolhimento do pedido 

formulado pelas recuperandas (id 11582604). Em seguida, as 

recuperandas retificam o pedido formulado (id 11148151), eis que “os 
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valores contidos naquela petição e objeto de pedido de restitiuição são 

inferiores aos valores efetivamente debitados pela instituição financeira 

credora” (sic – id 11985209). É a síntese do necessário. Decido. Da 

Relação Jurídica com o Banco Bradesco S/A Como se vê pelas alegações 

e documentos anexados, as recuperandas possuem vínculo obrigacional 

com o Banco Bradesco, anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação 

judicial, por força do Contrato nº 10517928, firmando em 25/10/2016, e do 

Contrato nº 10517937, firmado em 26/10/2016, tendo sido arrolado pelas 

devedoras na classe quirografária (id 11064965). Não obstante a 

circunstância do crédito em questão estar sujeito aos efeitos da 

recuperação judicial, tal como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/05, mesmo 

após o ajuizamento do pedido (24/10/2017), em datas distintas, o Banco 

Bradesco efetuou bloqueio de valores, todas para amortização dos 

aludidos Contratos, como se pode observar pelos extratos da conta 

corrente anexado ao pedido (id 11985212/11985220). Assim, os valores 

retidos sob as nomenclaturas de “Mora Capital de Giro”, nas datas de 

27/10/2017, 27/11/2017, 26/02/2018 e 27/02/2018, e “Operação Capital de 

Giro”, realizada em 26/12/2017, no valor total de R$ 20.085,14, foram 

retidos indevidamente pela instituição financeira. Por outro lado, não há 

que se falar em restituição do valor bloqueado em 25/09/2017, sob a 

nomenclatura de “Mora Capital de Giro”, na importância de R$ 3.393,07, eis 

que efetivado antes do pedido de recuperação judicial (24/10/2017). 

Desse modo, estando suspensa a exigibilidade dos créditos, pois 

originados de contratos pactuados antes do processamento da 

Recuperação Judicial, os atos da instituição financeira em apropriar-se de 

valores das contas bancárias da empresa recuperanda são irregulares, 

implicando em privilégio deste credor em detrimento aos demais, 

afrontando o espírito da Lei n°. 11.101/2005, que prevê tratamento 

isonômico. Com efeito, deve ser parcialmente acolhido o pedido para 

restituição dos valores efetivamente retidos na conta corrente da 

recuperanda, no valor de R$ 20.085,14. Assim, passo a fazer as 

seguintes deliberações: 1 – Determino a intimação do Banco Bradesco 

S/A, para que devolva, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o valor de 

R$ 20.085,14, mediante depósito judicial, bem como para que se abstenha 

de realizar novos débitos com a mesma finalidade, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.2 - Diante da urgência 

que o caso requer, proceda-se à intimação por Ofício, que deverá ser 

expedido pelo Sr. Gestor Judiciário e entregue aos advogados das 

recuperadas para seu efetivo cumprimento, com posterior comprovação 

nos autos. 2 – Intime-se o administrador judicial do teor desta decisão. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Dê-se ciência ao 

Ministério Público Estadual.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282343 Nr: 2505-28.2018.811.0041

 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: JOSE MARIO BORGES DA SILVA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA EIRELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, 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, 

SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 143.599,44 (fl. 11), atualizado até 30/09/2016, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 15/08/2016.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1283191 Nr: 2674-15.2018.811.0041

 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: SEBASTIÃO LAUDILINO DUARTE, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - OAB:3611, 

ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - OAB:11640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16289/A

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 3.791,37 (fl. 08), atualizado até 01/10/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 12/08/2016.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282348 Nr: 2509-65.2018.811.0041

 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: EDRIAN MONTEIRO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CARVALHO 

MARTINS E SILVA - OAB:OAB/MT 11206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 12.521,42 (fl. 06), atualizado até 30/11/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 01/10/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282347 Nr: 2508-80.2018.811.0041

 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: KELIA INACIO DE SALES MORAIS, FABÍOLA BRITO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763/A, SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - OAB:OAB/MT 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CAPRIATA - 

OAB:16876, GEORGE MILLER FILHO - OAB:10.240 MT

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 8.290,11 (fl. 07), atualizado até 31/10/2017, tendo sido o 

pedido de recuperação judicial ajuizado em 06/11/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data do pedido de recuperação judicial.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282362 Nr: 2516-57.2018.811.0041

 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: MARIO QUEULER RODRIGUES DE FREITAS, 

CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MARIO QUEULER 

RODRIGUES DE FREITAS, por dependência aos autos da Recuperação 

Judicial da RECUPERADORA DE CABINES CUIABÁ LTDA ME (Processo nº 

51280-79.2015.811.0041 Código: 1060549), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações existentes nos livros 

fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, constante ou 

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079691 Nr: 1365-27.2016.811.0041

 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: LARISSA CRISTINA DE SOUZA BOSS BRITO, CARLA 

HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3.897-E/MT, EDINEI RONQUE - OAB:15937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7.187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 971449 Nr: 9972-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CARLOS 

HENRIQUE RACHID MAIA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENSERCON ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE RACHID 

MAIA DE ANDRADE - OAB:, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1282342 Nr: 2504-43.2018.811.0041

 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: TAMYRES CORREIA FONTANELLI, ZAPAZ 

CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUARACY CARLOS SOUZA - 

OAB:3287/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARONI - OAB:24102

 Visto.

I – Concedo a parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

Anote-se.

II – Como se infere dos autos o pedido inicial veio instruído com certidão 

oriunda da Justiça do Trabalho, que reconheceu a existência de crédito no 

valor de R$ 11.741,60 (fl. 11), atualizado até 31/08/2013, tendo sido a 

falência decretada em 10/02/2015.

Portanto, a atualização do crédito contraria o disposto no art. 9º, inciso II, 

da Lei de Regência, que estabelece que o crédito deve ser atualizado até 

a data da decretação da falência.

Assim sendo, intime-se o habilitante para que, no prazo de 15 dias úteis, 

junte aos autos o cálculo de atualização do crédito, sob pena de 

indeferimento da petição inicial.

Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1106295 Nr: 13068-52.2016.811.0041

 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: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NORIO HIRATSUKA - 

OAB:231.205-SP, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:11990/OAB-MT, THAÍS SVERSUT - 

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270420 Nr: 27800-04.2017.811.0041

 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: CÍCERO GALDINO MOREIRA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810-B/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, Haiana Katherine Menezes Follmann - OAB:OAB/MT 

18024, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:OAB/MT 16.394

 Visto.

CÍCERO GALDINO MOREIRA promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE ENPA ENGENHARIA E 

PARCERIA LTDA (Processo nº 29997-63.2016.811.0041 Código: 

1146110).

Pela decisão exarada à fl. 45, foi determinada a intimação da parte autora 

para comprovar nos autos o recolhimento das custas de distribuição.

Verifica-se pelo teor da certidão retro, que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, o 

habilitante não o fez no prazo assinalado.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o não recolhimento das custas iniciais acarreta o 

cancelamento da distribuição, não havendo, ainda, a necessidade de 

intimação pessoal da parte autora.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE.CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas 

iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

02/03/2017).

Assim, considerando que apesar de intimado o autor não promoveu o 

recolhimento das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade 

de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no 

artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1024382 Nr: 34035-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO ARAÚJO PATRÍCIO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE STUMPEF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, RAFAEL SILVA COIMBRA - OAB:5.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1029227 Nr: 36433-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

FABÍOLA BRITO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA EIRLI-EPP - 

LTDA, SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA BRITO DE FREITAS - 

OAB:18763-A, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7.680/MT

 Visto.

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer.

Após, voltem-me conclusos para deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 847016 Nr: 50566-90.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE FRANÇA THOMAZ, MARCOS JOSE MARTINS 

FERNANDES, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITPEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.244, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

LUCIANE FRANÇA THOMAZ promove a presente HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO junto a FALÊNCIA DE FITPEL COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES 

LTDA (Processo nº 24231-44.2007.811.0041 Código: 322909).

Pela decisão exarada à fl. 33, foi determinada a intimação da parte autora 

para comprovar nos autos o recolhimento das custas de distribuição, bem 

como regularizar sua representação processual.

Verifica-se pelo teor da certidão retro, que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, o 

habilitante não o fez no prazo assinalado.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o não recolhimento das custas iniciais acarreta o 

cancelamento da distribuição, não havendo, ainda, a necessidade de 

intimação pessoal da parte autora.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE.CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas 

iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

02/03/2017).

Assim, considerando que apesar de intimado o autor não promoveu o 

recolhimento das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade 

de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no 

artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 819453 Nr: 25725-31.2013.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RURAL S/A, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A B S DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, 

BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - OAB:OAB/MT 

8.244-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNO JUNG - OAB:19.585-PR

 Visto.

I- Intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias úteis, 
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promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento (CPC – art. 485, §1º).

II- Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos para extinção.

Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 459997 Nr: 29375-91.2010.811.0041

 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: COTTON KING LTDA, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CREDORES/INTERESSADOS. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: Proceder à intimação dos credores e interessados acerca do 

recebimento da relação de credores apresentada pelo Administrador 

Judicial (art. 7º, §2º da 11.101/2005). RELAÇÃO DE CREDORES DA 

FALIDA COTTON KING LTDA: CLASSE CRÉDITO EXTRACONCURSAL ART. 

84, I ,LRF – 1, MARCOS ALEXANDRE COELHO, R$ 323.561,70, 

extraconcursal (art. 84, I); 2, SEBASTIÃO MONTEIRO, R$ 31.753,93, 

extraconcursal (art. 84, I); 3, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI R$ 

297.899,82, extraconcursal (art. 84, I); 4, DÉCIO JOSÉ TESSARO, R$ 

105.959,53, extraconcursal (art. 84, I); 5, DIAS LESSA ADVOGADOS, R$ 

61.375,11, extraconcursal (art. 84, I); 6, ZAPAZ – LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO, R$ 105.189,49, extraconcursal (art. 84, I); 7, ALINE BARINI 

NESPOLI, R$ 48.245,30, extraconcursal (art. 84, I); 8, HÉLIO MACHADO, 

R$ 20.975,91, extraconcursal (art. 84, I; 9, VALDINEI ALVES DA SILVA, 

R$ 14.223,78, extraconcursal (art. 84, I); 10, GECIMAR DE MENEZES, R$ 

9.054,46, extraconcursal (art. 84, I); 11, RICARDO ANGELO DE FREITAS, 

R$ 106.362,17, extraconcursal (art. 84, I); 12, MARIA ELIZETE DO 

NASCIMENTO SILVA DE ARRUDA, R$ 47.081,29, extraconcursal (art. 84, 

I); CLASSE CRÉDITO EXTRACONCURSAL ART. 84, III, LRF - 1, 5º SERVIÇO 

NOTARIAL DE CUIABÁ, R$ 11.835,78, extraconcursal (art. 84, III); CLASSE 

EXTRACONCURSAL ART. 84, IV, LRF - 1, UNIÃO (CUSTAS JUDICIAIS), R$ 

93.060,67, extraconcursal (art. 84, IV); CLASSE CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL ART. 84, V, LRF- 1, SAWAGE-EMPRESA DE 

SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, R$ 186.536,16, extraconcursal (art. 84, 

V); 2, KELLS COMERCIO E SERVIÇO LTDA, R$ 13.120,19, extraconcursal 

(art. 84, V; CLASSE TRABALHISTA ART. 83, I ,LRF- 1, ADÃO FARIAS, R$ 

1.702,15, trabalhista; 2, ADEILDES ANTÔNIO FERREIRA JÚNIOR, R$ 

2.960,48, trabalhista; 3, ADRIANA DA SILVA FERREIRA, R$ 5.022,02, 

trabalhista; 4, ADRIANO QUEIROZ, R$ 13.612,82, trabalhista; 5, AFONSO 

DE SOUZA NUNES, R$ 160,55, trabalhista; 6, AGMAR ALEXANDRE PICCO 

DOS SANTOS, R$ 1.454,62, trabalhista; 7, AGNALDO LUIZ SILVA, R$ 

140.550,00, trabalhista; 8, AGNALDO SAMPAIO, R$ 1.042,50, trabalhista; 

9, ALEKSANDRO ALVES BEZERRA, R$ 89,00, trabalhista; 10, 

ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO, R$ 3.267,98, trabalhista; 11, ALEX 

CAMPOS MARQUES, R$ 7.665,85, trabalhista; 12, ALINE MESSIAS 

FRAZÃO, R$ 1.414,43, trabalhista; 13, ÁLVARO GABINO PADILHA 

JÚNIOR, R$ 3.029,60, trabalhista; 14, ANDERSON ALVES DA SILVA, R$ 

1.455,25, trabalhista; 15, ANDERSON MARQUES PISAIA, R$ 223,40, 

trabalhista; 16, ANDERSON PAULO SILVA DE SOUZA, R$ 2.813,42, 

trabalhista; 17, ANDRE LUIZ DOS SANTOS, R$ 131.601,34, trabalhista; 18, 

ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES PEREIRA, R$ 3.998,61, trabalhista; 19, 

ANTÔNIO GONÇALO DA CRUZ, R$ 1.443,93, trabalhista; 20, ANTÔNIO 

SENA FALCÃO, R$ 2.889,95, trabalhista; 21, ARIANO FRANCISCO SILVA, 

R$ 20.669,15, trabalhista, 22, ARTUR BEZERRA MARQUES, R$ 1.924,43, 

trabalhista; 23, AURELINEI SANTANA DE OLIVEIRA, R$ 7.826,68, 

trabalhista; 24, BENEDITA MEIRE DUARTE MAGALHÃES, R$ 1.405,81, 

trabalhista; 25, BENEDITO CAMPOZANO JÚNIOR, R$ 2.395,16, trabalhista; 

26, BRENO DOUGLAS PENAZ DUARTE, R$ 544,50, trabalhista; 27, BRUNA 

STELLE, R$ 238,14, trabalhista; 28, BRUNO RICARDO DA SILVA, R$ 

2.742,13, trabalhista; 29, CARLA DA SILVA FONTOURA, R$ 1.160,27, 

trabalhista; 30, CARLOS APARECIDO INACIO, R$ 10.958,82, trabalhista; 

31, CARLOS COUTO PINHEIRO, R$ 4.003,20, trabalhista; 32, CECÍLIA 

SCHLEWEISS DE MESQUITA ALENCASTRO, R$ 3.621,00, trabalhista; 33, 

CELSO PEIXOTO PINTO, R$ 1.352,82, trabalhista; 34, CELSO PIZANESCHI, 

R$ 1.764,49, trabalhista; 35, CESAR AUGUSTO OLIVEIRA, R$ 588,89, 

trabalhista; 36, CICERO BATISTA DE SOUZA, R$ 4.493,30, trabalhista; 37, 

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS, R$ 140.550,00, trabalhista; 38, 

CLAUDINEY CORDEIRO DE OLIVEIRA, R$ 1.235,11, trabalhista; 39, 

CLAUDIO FERREIRA BARBOSA, R$ 6.384,98, trabalhista; 40, CLAUDIO 

HOLZAUSEN ROSA, R$ 6.398,57, trabalhista; 41, CLEOMAR TEIXEIRA 

DOS SANTOS, R$ 140.550,00, trabalhista; 42, CRISTHIAN ALVES 

MACHADO, R$ 1.635,43, trabalhista; 43, CRISTIANE DE JESUS LIMA, R$ 

1.873,60, trabalhista; 44, DANIEL ALVES NOGUEIRA, R$ 6.836,16, 

trabalhista; 45, DÉBORA CRISTINA PEREIRA MARTINS, R$ 9.165,06, 

trabalhista; 46, DEMAIR DE SOUZA MOURA, R$ 9.305,52, trabalhista; 47, 

DOMINGOS JOSÉ DOS SANTOS, R$ 2.493,21, trabalhista; 48, DORVANIL 

ALBINO, R$ 1.042,50, trabalhista; 49, EDER ALVES DA SILVA, R$ 

2.547,53, trabalhista; 50, EDER RODRIGO DA SILVA FERREIRA, R$ 

32.905,11, trabalhista; 51, EDILENE DA CUNHA VELASCO SILVA, R$ 

1.702,68, trabalhista; 52, EDINON PEREIRA COUTO, R$ 140.550,00, 

trabalhista; 53, EDSON NUNES DA COSTA, R$ 39.834,30, trabalhista; 54, 

EDSON RODRIGUES SOARES, R$ 8.530,02, trabalhista; 55, EDSON 

ZONOIZO ALVES, R$ 140.550,00, trabalhista; 56, EDUILIAN DA SILVA 

CONCEIÇÃO, R$ 1.257,70, trabalhista; 57, EDVALDO ROMÃO DE 

ANDRADE, R$ 36.872,99, trabalhista; 58, ELCIO RODRGUES SOARES, R$ 

9.353,67, trabalhista; 59, ELIANE DUARTE CRUZ, R$ 1.702,15, trabalhista; 

60, ELISANGELA MACHADO CORRÊA, R$ 309,74, trabalhista; 61, ELISEU 

JOTA DE OLIVEIRA, R$ 1.537,19, trabalhista; 62, ELIZANGELA MOREIRA 

DA SILVA, R$ 5.865,19, trabalhista; 63, ELVYS WILLYAM DUARTE 

OLIVEIRA, R$ 9.213,13, trabalhista; 64, ELY ANDERSON BERNAL ANDRÉ, 

R$ 1.042,50, trabalhista; 65, ERALDO DE ALMEIDA PONCE, R$ 27.416,48, 

trabalhista; 66, ERDILAN DIAS DE ARAÚJO, R$ 4.597,84, trabalhista; 67, 

ERLON BARBOSA DOS REIS, R$ 1.598,09, trabalhista; 68, ESMAEL JORGE 

DOS SANTOS ALMEIDA, R$ 1.314,17, trabalhista; 69, FABIANO 

HALAITHON RODRIGUES SOUZA, R$ 1.427,80, trabalhista; 70, FABRICIO 

CÉSAR DE QUEIROZ TRINDADE, R$ 2.306,26, trabalhista; 71, FELIPE 

OLIVEIRA DA SILVA, R$ 5.557,46, trabalhista; 72, FLAVIA WALESKA 

RODRIGUES DA SILVA, R$ 33.508,11, trabalhista; 73, FLÁVIA WALESKA 

RODRIGUES DA SILVA, R$ 33.508,11, trabalhista; 74, FRANCELINO 

TEODORO DE AGUIAR, R$ 3.405,37, trabalhista; 75, FRANCINEI DOMINGO 

DA AGUIAR, R$ 7.246,71, trabalhista; 76, FRANCISCA DAS CHAGAS 

ALVES DA SILVA, R$ 69.653,80, trabalhista; 77, FRANCISCO CLEONICIO 

DOS SANTOS, R$ 2.071,06, trabalhista; 78, FRANCISCO FERNANDES DA 

SILVA, R$ 10.964,04, trabalhista; 79, FRANCISCO FERNANDES DO 

NASCIMENTO, R$ 8.032,24, trabalhista; 80, FRANCISCO GENEILSON 

ANTÔNIO ALVES, R$ 3.326,47, trabalhista; 81, FRANCISCO XAVIER 

MACIEL, R$ 3.286,57, trabalhista; 82, GABRIELA MARIA DA CONCEÇÃO, 

R$ 2.635,70, trabalhista; 83, GELSON SOUZA PEREIRA, R$ 2.659,14; 84, 

GENI DA SILVA FEITOSA, R$ 78.437,38, trabalhista; 85, GERSON SILVA 

DIAS, R$ 20.389,49, trabalhista; 86, GEZONILDO OLIVEIRA DA SILVA, R$ 

1.702,68, trabalhista; 87, GILNEY COSTA DA SILVA, R$ 9.834,49, 

trabalhista; 88, GILVAN SIDNEI KAPTEINAT, R$ 2.866,27, trabalhista; 89, 

GISLEIDE MOURAO DE CARVALHO, R$ 2.866,27, trabalhista; 90, 

GUILIANO LUIZ DA SILVA MORO, R$ 3.550,53, trabalhista; 91, GLEISON 

DOS SANTOS MOURA, R$ 2.624,40, trabalhista; 92, GUSTAVO ATAIDES 

RICALDI, R$ 2.492,36, trabalhista; 93, ILMA MARTINS GUSTINELLI, R$ 

140.550,00, trabalhista; 94, IRACI MARINHO LOPES, R$ 720,07, trabalhista; 

95, IRANY DOS SANTOS DAMASCENO RAMOS, R$ 1.846,87, trabalhista; 

96, IRINEU DA SILVA COSTA, R$ 1.042,50, trabalhista; 97, ISMAEL 

BATISTA DA SILVA, R$ 140.550,00, trabalhista; 98, ÍTALO FERREIRA DE 

ARAÚJO, R$ 3.484,56, trabalhista; 99, IVANIRDA DE FÁTIMA MULLER, R$ 

2.694,46, trabalhista; 100, IZAIAS DE OLIVEIRA, R$ 5.233,19, trabalhista; 

101, JACQUES PEREIRA DA SILVA, R$ 68.385,96, trabalhista; 102, 

JANAINA CEZARIA RAMOS ARRUDA, R$ 2.466,69, trabalhista; 103, 

JANDERSON ALVES DA COSTA DE SOUSA, R$ 1.233,36, trabalhista; 104, 

JANDERSON CAIO MAIA DE MOURA, R$ 3.333,01, trabalhista; 105, JEAN 

GRACINDO DE JESUS, R$ 14.731,67, trabalhista; 106, JEFFERSON 

RODRIGUES DA SILVA, R$ 2.366,02, trabalhista; 107, JEFFERSON 

RODRIGUES DOS SANTOS, R$ 2.107,57, trabalhista; 108, JEFFERSON 

SCHMITZ DA SILVA, R$ 1.702,68, trabalhista; 109, JESULEIDE DOS 

SANTOS PEREIRA, R$ 1.391,31, trabalhista; 110, JHONATAN BRUNO 

GALDINO DE JESUS, R$ 2.052,85, trabalhista; 111, JOÃO DUARTE 

FERREIRA, R$ 1.589,17, trabalhista; 112, JOÃO EDUARDO DE SOUZA, R$ 
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2.654,89, trabalhista; 113, JOÃO MARCIO ALVES OLIVEIRA, R$ 17.640,28, 

trabalhista; 114, JOÃO MAREIO ALVES OLIVERA, R$ 1.868,36, trabalhista; 

115, JOÃO MARIA MORAES, R$ 26.515,85, trabalhista; 116, JOÃO MARIA 

NASCAR JEFREI, R$ 1.677,90, trabalhista; 117, JOÃO PAULO GOMES DA 

SILVA, R$ 14.688,34, trabalhista; 118, JOÃO PAULO SCHMITZ DA SILVA, 

R$ 6.497,32, trabalhista; 119, JOARICE DA SILVA PINHO, R$ 11.766,52, 

trabalhista; 120, JOCINÉIA CAMPOS SILVA, R$ 36.217,79, trabalhista; 121, 

JOCINÉIA CAMPOS SILVA, R$ 35.231,26, trabalhista; 122, JORANIL DO 

NASCIMENTO, R$ 5.533,80, trabalhista; 123, JOSÉ ÂNGELO DE FREITAS, 

R$ 1.402,34, trabalhista; 124, JOSÉ BEZERRA MARQUES, R$ 26.681,07, 

trabalhista; 125, JOSE CARLOS MOURA DA SILVA, R$ 1.288,65, 

trabalhista; 126, JOSÉ MERCIDIO PONCIANO, R$ 2.827,94, trabalhista; 127, 

JOSE PEDRO DA SILVA NETO, R$ 23.214,91; 128, JOSE PEREIRA DOS 

SANTOS, R$ 46.746,48; 129, JOSÉ SOARES DE BARROS NETO, R$ 

40.281,84, trabalhista; 130, JOSUÉ GONÇALVES DE ABREU, R$ 1.314,17, 

trabalhista; 131, JUAREZ LEITE ROLIM, R$ 10.843,36, trabalhista; 132, 

JULIO SALVADOR DE ALMEIDA, R$ 29.423,76, trabalhista; 133, JÚNIOR 

RODRIGUES DA SILVA, R$ 31.139,50, trabalhista; 134, JÚNIOR 

VELASQUES DE ARRUDA, R$ 1.235,11, trabalhista; 135, KAROLINE DO 

NASCIMENTO GUERRISE, R$ 3.347,91, trabalhista; 136, KELLY CRISTINA 

DE SOUZA, R$ 4.517,19, trabalhista; 137, KENNEDHY ALVES ALMEIDA, 

R$ 1.042,50, trabalhista; 138, KISSYLLA ARANTES DOS SANTOS, R$ 

192,65, trabalhista; 139, KLEYTON SILVA DE SOUSA, R$ 1.956,53, 

trabalhista; 140, LEANDRA FRANCISCA DA SILVA, R$ 140.550,00, 

trabalhista; 141, LEANDRO DA SILVA RIOS CANDIA, R$ 1.042,50, 

trabalhista; 142, LEODORO TELES PADILHA, R$ 1.799,12, trabalhista; 143, 

LUCAS DE MOURA RODRIGUES, R$ 1.354,93, trabalhista; 144, LUCIANA 

BERNARDO DA SILVA, R$ 18.965,11, trabalhista; 145, LUCIANO 

EVARISTO DA SILVA, R$ 2.677,95, trabalhista; 146, LUIS EDUARDO 

MOREIRA DA SILVA, R$ 729,44, trabalhista; 147, LUIZ FERNANDO 

RAMOS, R$ 2.249,79, trabalhista; 148, LUZINEI SOUZA DOS SANTOS, R$ 

1.799,12, trabalhista; 149, MAGNO NERY MARTINS, R$ 24.615,37, 

trabalhista; 150, MAIARA GABRIELA FIGUEIREDO, R$ 1.314,17, trabalhista; 

151, MANOEL PEREIRA SARDINHA, R$ 17.662,82, trabalhista; 152, 

MANOEL RODRIGUES FERREIRA, R$ 1.774,33, trabalhista; 153, MANUEL 

DOS SANTOS DA SILVA, R$ 9.791,70, trabalhista; 154, MARCELINO 

CARDOSO DE SOUSA, R$ 13.652,11, trabalhista; 155, MARCELO 

MAYCON SANTOS SILVA, R$ 6.024,64, trabalhista; 156, MARCIA MARIA 

MARCIEIRA DA SILVA, R$ 3.774,28, trabalhista; 157, MARCIO FRANCISCO 

DA SILVA, R$ 1.702,68, trabalhista; 158, MARCIO JOSÉ DE PAULA, R$ 

17.149,40, trabalhista; 159, MÁRCIO LUIZ DOS SANTOS, R$ 51.953,82, 

trabalhista; 160, MARCOS ANTÔNIO ROZENDO GUEDES DE CASTRO, R$ 

2.052,85, trabalhista; 161, MARCO AURELIO ROSSI, R$ 124.119,24, 

trabalhista; 162, MARCOS ANTONIO SILVA CORREIA, R$ 91.254,53, 

trabalhista; 163, MARCOS ROBERTO SOARES, R$ 30.098,33, trabalhista; 

164, MARIA DA GUIA RICARDO DE SOUZA TRINDADE, R$ 1.314,17, 

trabalhista; 165, MARIA DE FATIMA GONÇALVES, R$ 140.550,00, 

trabalhista; 166, MARLENE FARIA NUNES, R$ 1.429,87, trabalhista; 167, 

MARLI MARIA DA SILVA, R$ 5.286,39, trabalhista; 168, MARLISE URNAU, 

R$ 6.136,49, trabalhista; 169, MATOSALEM DE SOUZA CARMO, R$ 

21.552,87, trabalhista; 170, MAURICIO RODRIGUES DA FONSECA, R$ 

53.667,94, trabalhista; 171, MAURO DOS SANTOS SILVA, R$ 19.299,86, 

trabalhista; 172, MAXSUEL PAES DE CAMPOS, R$ 1.435,85, trabalhista; 

173, MICHAEL DOUGLAS BARBOSA, R$ 3.063,25, trabalhista; 174, 

NÁDIMA DE VASCONCELOS DE FIGUEIREDO FELIPE, R$ 140.550,00, 

trabalhista; 175, NAIARA CRISTINA PADILHA, R$ 1.299,85, trabalhista; 

176, NANA CHARA LEITE DE SOUZA, R$ 3.780,76, trabalhista; 177, 

NARCISO SILVA DA CRUZ, R$ 53.850,75, trabalhista; 178, NEIDE DA 

GRAÇA AMORIM, R$ 1.790,32, trabalhista; 179, NEIVA FERREIRA DA 

SILVA, R$ 5.308,21, trabalhista; 180, NELSON CAMPOS SOARES, R$ 

46.527,05, trabalhista; 181, NELSON DOS SANTOS, R$ 3.246,78, 

trabalhista; 182, NILMO FRAZÃO DA CUNHA, R$ 4.176,38, trabalhista; 

183, OLARIO AQUINO DA SILVA, R$ 1.207,07, trabalhista; 184, 

ORIVALDO SANTANA DUARTE, R$ 14.331,55, trabalhista; 185, PATRÍCIA 

ECKERT, R$ 3.088,91, trabalhista; 186, PATRÍCIA SILVA TEIXEIRA, R$ 

2.084,98, trabalhista; 187, PAULA MARINA CHAVARELLI, R$ 19.599,30, 

trabalhista; 188, PAULO NUNES DE SIQUEIRA, R$ 17.738,79, trabalhista; 

189, PAULO PEREIRA JESUS SARDINHA, R$ 37.020,72, trabalhista; 190, 

PAULO SÉRGIO OLIVEIRA BRITO, R$ 16.899,43, trabalhista; 191, PEDRO 

DIAS DE QUEIROZ, R$ 42.360,87, trabalhista; 192, PEDRO FELLIPE LAERTE 

DO NASCIMENTO, R$ 1.917,24, trabalhista; 193, POLLIANE VENERO 

NUNES, R$ 2.883,00, trabalhista; 194, RAFAEL GALDINO MOURATO DE 

ARAÚJO, R$ 1.042,50, trabalhista; 195, RAFAEL PINHEIRO FONSECA 

DUARTE, R$ 1.042,50, trabalhista; 196, RAQUEL FRANCISCO NUNES DA 

SILVA, R$ 1.429,97, trabalhista; 197, RAUL LOPES FELIX, R$ 4.510,78, 

trabalhista; 198, REGIANE ALVES DA CUNHA, R$ 5.026,40, trabalhista; 

199, REINALDO MACIEL FERREIRA, R$ 81.352,90, trabalhista; 200, 

RENATO DA SILVA FLORENCIO, R$ 8.697,13, trabalhista; 201, RICARDO 

ÂNGELO DE FREITAS, R$ 2.913,78, trabalhista; 202, ROBÉRIO CESAR 

FERREIRA DA SILVA, R$ 106.110,35, trabalhista; 203, ROBERTINO ALVES 

NEVES, R$ 1.720,06, trabalhista; 204, ROBERTO MARTINS DA SILVA, R$ 

23.760,34, trabalhista; 205, ROBERTO VIEIRA CABRAL, R$ 72.140,25, 

trabalhista; 206, ROBSON FERREIRA DA SILVA, R$ 8.566,66, trabalhista; 

207, RODE POMPEU DA SILVA, R$ 1.019,50, trabalhista; 208, RODOLFO 

KUSUMOTO DE ANDRADE, R$ 16.295,50, trabalhista; 209, RODRIGO 

ALVES DOS SANTOS, R$ 2.756,55, trabalhista; 210, RODRIGO DA SILVA, 

R$ 1.314,17, trabalhista; 211, ROGÉRIO SOUZA BARCELOS, R$ 2.113,41, 

trabalhista; 212, ROMILDO PADILHA, R$ 15.709,98, trabalhista; 213, 

ROSBERG MENDONÇA SALES, R$ 4.025,96, trabalhista; 214, ROSE 

CLEIDE FAGUNDES DA LUZ, R$ 111.914,04, trabalhista; 215, ROSELAINE 

BATISTA DOS SANTOS, R$ 2.208,09, trabalhista; 216, ROSEMAR 

APARECIDA DA SILVA, R$ 37.275,58, trabalhista; 217, ROSIANE DA 

SILVA ALVES, R$ 1.720,07, trabalhista; 218, ROSILENE BIBIANO DOS 

SANTOS, R$ 17.386,71, trabalhista; 219, ROSINEIA DA ROSA CASTRO, 

R$ 4.436,89, trabalhista; 220, RUBIANA FERREIRA DOS SANTOS, R$ 

128,671,02, trabalhista; 221, SABRINA DUARTE SIQUEIRA, R$ 3.950,83, 

trabalhista; 222, SADI JOSÉ TOMAZI, R$ 8.816,01, trabalhista; 223, SALLY 

FERREIRA DOS SANTOS, R$ 1.126,14, trabalhista; 224, SAMUEL DE 

SOUZA MACEDO, R$ 1.314,17, trabalhista; 225, SARA EKERT, R$ 

2.350,95, trabalhista; 226, SAUL SANTOS DE QUEIROZ, R$ 1.427,80, 

trabalhista; 227, SEBASTIÃO TOMAZ DE ALMEIDA, R$ 1.546,05, 

trabalhista; 228, SILVANE COSTA, R$ 631,68, trabalhista; 229, SILVIA 

CRISTINA PEREIRA BARBOSA, R$ 1.314,17, trabalhista; 230, TATIANE 

LIMA DE SOUZA, R$ 37.912,35, trabalhista; 231, UBENE DA SILVA 

CAMPOS, R$ 78.824,22, trabalhista; 232, UILLIAM GOMES DA SILVA, R$ 

15.371,95, trabalhista; 233, VALDEVINO PEREIRA MACHADO, R$ 

63.849,81, trabalhista; 234, VALDINEI ALVES DA SILVA, R$ 46.106,63; 

235, VALDIR SILVA DA SILVA, R$ 7.727,63; 236, VALDOMIRO ROCHA 

DOS SANTOS, R$ 1.720,06; , trabalhista 237, VALERIANO DOS SANTOS 

ORTIZ, R$ 69.693,17, trabalhista; 238, VANDERLAN ALVES DE OLIVEIRA, 

R$ 13.247,28, trabalhista; 239, VEREDIANA MELEU CORRÊA, R$ 1.440,99, 

trabalhista; 240, VITOR GREGORIO, R$ 3.625,03, trabalhista; 241, VITOR 

RODOLFO DA SILVA ALBUQUERQUE, R$ 1.235,11, trabalhista; 242, 

WAGNER CÉSAR DIAS DA SILVA, R$ 1.391,47, trabalhista; 243, WAGNER 

DA SILVA PERNET, R$ 1.357,09, trabalhista; 244, WALTER SANTOS 

LEQUE, R$ 87.561,80, trabalhista; 245, WANDIR ROGÉRIO DOS SANTOS, 

R$ 1.837,77, trabalhista; 246, WANDO RODRIGUES MARTINIANO, R$ 

1.598,84, trabalhista; 247, WESLEY LUNA GÓES, R$ 1.364,82, trabalhista; 

248, WILKSON ARAÚJO DE OLIVEIRA, R$ 24.986,50, trabalhista; 249, 

WILLIAN DA CUNHA PERIN, R$ 4.084,92, trabalhista; 250, WILLIAN 

HENRIQUE DE SOUZA, R$ 1.357,09, trabalhista; 251, WILSON DA SILVA 

PERNET, R$ 1.600,37, trabalhista; 252, WILSON PEDRO DA SILVA, R$ 

27.117,33, trabalhista; 253, WOLNEY FLAVIO MORAIS DO NASCIMENTO, 

R$ 4.060,88, trabalhista; CLASSE TRIBUTÁRIO- 1, UNIÃO (INSS 

EMPREGADO/EMPREGADOR), R$ 418.592,68, tributário; 2, UNIÃO (IRRF), 

R$ 63.025,88, tributário; CLASSE CRÉDITO COM PRIVILÉGIO ESPECIAL 

ART. 83, IV, b, LRF- 1, BANCO SANTANDER S/A, R$ 4.085.564,82, 

privilégio especial (83, IV, b); CLASSE Microempresa e empresa de 

pequeno porte – ME/EPP- 1, CERÂMICA TECNIVA AVANÇADA LTD-EPP, 

R$ 1.190,34, ME/EPP; 2, EXACT ELETR. COM. SERV. LTDA. EPP, R$ 

46.132,04, ME/EPP; 3, FABIANA DA SILVA PONCE ME, R$ 20.628,46, 

ME/EPP; 4, IRMÃOS CASTILHO E SILVA LTDA. –EPP, R$ 29.289,72, 

ME/EPP; 5, METALÚRGICA MILAINOX LTDA-ME, R$ 9.062,57, ME/EPP; 6, 

MOSAICO IND. COM. EL. EL. LTDA-ME, R$ 2.786,32, ME/EPP; 7, 

PLÁSTICOSPOLYALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.EPP, R$ 6.275,51, 

ME/EPP; 8, RR DA COSTA USINAGEM ME, R$ 3.561,95, ME/EPP; 9, TRAI 

IND. COM. SERV. LTDA- ME, R$ 986,91, ME/EPP; CLASSE CRÉDITO COM 

PRIVILÉGIO GERAL ART. 83, V , c, LRF- 1, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS, R$ 821.754,69, privilégio geral (art. 83, V, c); CLASSE 

QUIROGRAFÁRIO ART. 83, VI, a, LRF- 1, MINISTÉRIO PUBLICO DO 

TRABALHO- PROC. 00191.2008.05623.004, R$ 170.343,83, quirografário 

(art. 83, VI, a) ; 2, MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO- PROC. 

00525.2007.056.23.009, R$ 247.019,29, quirografário (art. 83, VI, a); 3, 

AÇOFER IND. E COM. LTDA, R$ 7.746,60, quirografário (art. 83, VI, a); 4, 
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A. SALVES DE OLIVEIRA ME-ELETRÔNICA OHMS, R$ 7.663,73, 

quirografário (art. 83, VI, a); 5, ÁGUIA SUL LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA, R$ 15.495,73, quirografário (art. 83, VI, a); 6, ALBANY INT. TEC. 

TEC. LTDA, R$ 6.291,52, quirografário (art. 83, VI, a); 7, ANDAIMES ELOS 

EQUIP. P/ CONSTRUÇÃO LTDA, R$ 917,55, quirografário (art. 83, VI, a); 8, 

ANDORINHA TRANSPORTADORA LTDA, R$ 8.920,45, quirografário (art. 

83, VI, a); 9, ANTÔNIO LORGA-ARICA ARMAZÉNS GERAIS, R$ 10.989,88, 

quirografário (art. 83, VI, a); 10, APPIITECH IMP. COM. E REPR. LTDA, R$ 

843,34, quirografário (art. 83, VI, a); 11, ATLÂNTICA 

HOTELSINTERNATIONAL – BRASIL LTDA, R$ 17.808,25, quirografário (art. 

83, VI, a); 12, ARARAÚNA TURISMO ECOLÓGICO LTDA, R$ 43.767,26, 

quirografário (art. 83, VI, a); 13, BESTITECH COMÉRCIO DE MÁQ. E 

ACESSÓRIOS, R$ 114.344,23, quirografário (art. 83, VI, a); 14, BRADOKS 

COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, R$ 230.278,08, quirografário 

(art. 83, VI, a); 15, BREDA ELETRÔNICA LTDA, R$ 27.061,16, quirografário 

(art. 83, VI, a); 16, CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, R$ 

3.866,33, quirografário (art. 83, VI, a); 17, CHICAGO PNEUMATIC BRASIL 

LTDA, R$ 158.351,42, quirografário (art. 83, VI, a); 18, CORNPRODUCTS 

BRASIL INGR. IND. LTDA, R$ 31.529,71, quirografário (art. 83, VI, a); 19, 

COMERCIAL E PAPELARIA IPIRANGA LTDA, R$ 10.792,45, quirografário 

(art. 83, VI, a); 20, COSMOQUÍMICA IND. E COM. LTDA, R$ 8.785,07, 

quirografário (art. 83, VI, a); 21, DELCARO HOTÉIS LTDA, R$ 9.918,24, 

quirografário (art. 83, VI, a); 22, DYSTAR IND. COM. PROD. QUIM. LTDA, 

R$ 385.534,16, quirografário (art. 83, VI, a); 23, DETERFIL IND. E COM. DE 

PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, R$ 12.600,60, quirografário (art. 83, VI, a); 

24, ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, R$ 13.008,49, 

quirografário (art. 83, VI, a); 25, E. LBRUNIALTI COM. DE MAQ. EQ. IND., 

R$ 1.912,93, quirografário (art. 83, VI, a); 26, ELIZABETH VETORATTO, R$ 

16.378,04, quirografário (art. 83, VI, a); 27, FÁBRICA DEBRIQUETES 

BRASNORTE, R$ 47.566,81, quirografário (art. 83, VI, a); 28, FARNELL 

NEWARK BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUT, R$ 3.950,23, quirografário 

(art. 83, VI, a); 29, FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA 

AGRICULTURA- FETAGRI, R$ 196.081,62, quirografário (art. 83, VI, a); 30, 

FESTO AUTOMAÇÃO LTDA, R$ 10.679,21, quirografário (art. 83, VI, a); 

31, FLEXTAPEINDÚSTRIA E COM. DE FITAS ADESIVAS, R$ 6.658,07, 

quirografário (art. 83, VI, a); 32, GE BETZ DO BRASIL LTDA, R$ 13.885,67, 

quirografário (art. 83, VI, a), quirografário (art. 83, VI, a); 33, HABASIT DO 

BRASIL INDÚSTRIA E COM. CORREIAS LTDA, R$ 71.496,38, quirografário 

(art. 83, VI, a); 34, HINA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

HIDRÁULICOS, R$ 2.683,73, quirografário (art. 83, VI, a); 35, INPAL S. A. 

INDÚSTRIAS QUÍMICAS, R$ 92.335,50, quirografário (art. 83, VI, a); 36, 

IRMÃOS DOMINGOS LTDA, R$ 810,68; 37, quirografário (art. 83, VI, a), 

JOERNI COMÉRCIO TÊXTIL LTDA, R$ 21.462,36, quirografário (art. 83, VI, 

a); 37, KMAEK LOGÍSTICA EQUIPAMENTOS EE LTDA, R$ 17.314,56, 

quirografário (art. 83, VI, a); 38, KAPITAL FACTORING S. DE F. COMI. 

LTDA, R$ 3.046,41, quirografário (art. 83, VI, a); 39, LOPES COMÉRCIO E 

REPRES. TÊXTEIS LTDA, R$ 1.545,33, quirografário (art. 83, VI, a); 40, 

NATALIA PIGATTO SILVA TUBONA, R$ 1.497,98; 41, quirografário (art. 

83, VI, a), NERTEX IND. COM. REPRES. LTDA, R$ 141.767,41, quirografário 

(art. 83, VI, a); 42, NS IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, R$ 6.555,48, 

quirografário (art. 83, VI, a); 43, PILÃO AMIDOS LTDA, R$ 25.351,17, 

quirografário (art. 83, VI, a); 44, PLÁSTICOS CREMER S.A., R$ 11.165,63, 

quirografário (art. 83, VI, a); 45, PHOENIX CHEM QUIM. INDL. LTDA, R$ 

79.612,42, quirografário (art. 83, VI, a); 46, POWER PONTO VENDA E 

SERVIÇOS DE INFORM. LTDA, R$ 6.533,45, quirografário (art. 83, VI, a); 

47, RONDOFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, R$ 1.969,99, quirografário 

(art. 83, VI, a); 48, STEMMAN EQUIPAMENTOS LTDA, R$ 16.829,29, 

quirografário (art. 83, VI, a); 49, SUTIL CAR COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA, 

R$ 667,97, quirografário (art. 83, VI, a); 50, SCHNEIDER ELETRIC BRASIL 

LTDA, R$ 4.026,92, quirografário (art. 83, VI, a); 51, SCAN ELETRONIC 

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, R$ 2.036,66, quirografário (art. 83, 

VI, a); 52, TEXMAN IND. E COMÉRCIO DE PEÇAS TÊXTEIS LTDA, R$ 

8.460,69, quirografário (art. 83, VI, a); 53, TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA 

DE BALANÇAS LTDA, R$ 15.369,72, quirografário (art. 83, VI, a); 54, 

TRANSGUIA TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, R$ 2.395,42, 

quirografário (art. 83, VI, a); 55, UMICONTROL UMIDADE CONTROLADA 

IND. E COM. LTDA, R$ 4.822,54, quirografário (art. 83, VI, a); 56, USEFIX 

UNIV. SOLDAS FIXAÇÃO LTDA, R$ 1.008,95, quirografário (art. 83, VI, a); 

57, WAKAFI PENTES TÊXTEIS LTDA, R$ 2.299,60, quirografário (art. 83, 

VI, a); 58, WEST AIR CARGO LTDA, R$ 9.978,45, quirografário (art. 83, VI, 

a); 59, WHITE MARTINS GASES INDS. DO NORTE S/A, R$ 10.396,70, 

quirografário (art. 83, VI, a); CLASSE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS ART. 

83, VI, c, LRF- 1, NÁDIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO, R$ 

230.474,01, quirografário (art. 83, VI, c); 2, MARIA DE FÁTIMA 

GONÇALVES, R$ 436.363,58, quirografário (art. 83, VI, c); 3, ISMAEL 

BATISTA DA SILVA, R$ 59.689,74, quirografário (art. 83, VI, c); 4, 

AGNALDO LUIZ SILVA, R$ 59.898,06, quirografário (art. 83, VI, c); 5, ILMA 

MARTINS GUSTINELLI, R$ 343.273,94, quirografário (art. 83, VI, c); 6, 

LEANDRA FRANCISCA DA SILVA ARRUDA, R$ 103.375,13, quirografário 

(art. 83, VI, c); 7, EDSON ZONOIO ALVES, R$ 575.233,87, quirografário 

(art. 83, VI, c); 8, CLEOMAR TEIXEIRA DOS SANTOS, R$ 31.359,19, 

quirografário (art. 83, VI, c); 9, EDINON PEREIRA COUTO, R$ 56.515,53, 

quirografário (art. 83, VI, c); TOTAL TODAS AS CLASSES: R$ 

16.001.760,63

Despacho/Decisão: Visto.Recebo a relação de credores elaborada pela 

Administradora Judicial protocolizada em 17/01/2018 (fls. 6393/6399 - 

volume 32).Em consequência, determino que seja expedido edital, 

contendo a relação de credores da Administradora Judicial (art. 7º, §2º, 

da Lei n.º 11.101/2005).Consigno que deverá constar no referido Edital 

que qualquer credor, o devedor ou seus sócios, ou o Ministério Público, 

têm o prazo de 10 (dez) dias úteis, para apresentarem em juízo 

impugnação contra a relação de credores da Administradora Judicial, nos 

termos do art. 8º, da Lei 11.101/05.Confeccionado o Edital, intime-se a 

Administradora Judicial para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

providencie a retirada e publicação do referido edital.Cumprida que seja a 

determinação supra, voltem-me os autos conclusos para análise dos 

demais pedidos pendentes.Expeça-se o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se imediatamente.

Advertência: Os credores/interessados terão 10(dez) dias úteis, de 

acordo com art. 8º da LRF, para perante esta Vara distribuir impugnações 

sobre eventual ausência de crédito, legitimidade, importância ou 

classificação. Os documentos e fundamentos da elaboração da lista de 

credores podem ser consultados através do Administrador Judicial 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, CNPJ 24.297.807/0001-04, 

sediada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000 - sala 104, 

Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bairro Bosque da Saúde, Cuiabá – MT, 

C E P  7 8 . 0 5 0 - 0 0 0 ,  t e l e f o n e  ( 6 5 )  3 6 4 4 - 7 6 3 7 ,  e m a i l : 

luizalexandre@cristaldo.com.br, horário e dias de funcionamento: 08h as 

12h e 14h as 18h, de segunda-feira a sexta-feira, onde os documentos da 

falida podem ser consultados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, BRUNO VANNI 

MARASCA, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Cesar Adriane Leôncio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1261676 Nr: 24969-80.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DE CACERES/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SALVADOR DA SILVA, ACPI 

ASSESSORIA CONSULTORIA PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA, 

WALTER KLAUS RIEGER, ADVANCED ASSESSORIA E CONSULTORIA 

PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE 

CÁCERES - OAB:CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebi hoje. Despacho em substituição legal no Gabinete I.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1082858 Nr: 2847-10.2016.811.0041

 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: C.C.L.A.A. DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 
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SUDOESTE/MT, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MIRELLI NUNES - 

OAB:14647

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

As partes informam às fls. 44/45, a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a extinção do feito com resolução do 

mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 44/45, e JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

As custas processuais e os honorários advocatícios serão suportados na 

forma pactuada.

Determino que o administrador judicial proceda a exclusão definitiva do 

crédito impugnado do quadro geral de credores.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1079640 Nr: 1329-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBD COMERCIO DE SUPLEMENTOS ANIMAIS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:OAB/MT18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT

 Visto.

BANCO DO BRASIL S/A promove a presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO 

junto a RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TDB COMÉRCIO DE SUPLEMENTOS 

ANIMAIS LTDA EPP (Processo nº 46603-06.2015.811.0041 Código: 

1050407).

Pela decisão exarada à fl. 193 foi determinada a intimação da parte autora 

para comprovar nos autos o recolhimento das custas de distribuição.

Verifica-se pelo teor da certidão retro, que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais, o 

habilitante não o fez no prazo assinalado.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o 

entendimento de que o não recolhimento das custas iniciais acarreta o 

cancelamento da distribuição, não havendo, ainda, a necessidade de 

intimação pessoal da parte autora.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

DESNECESSIDADE.CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. 

PRECEDENTES.

1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas 

iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Agravo 

interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 956.522/MS, Rel. 

Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 

02/03/2017).

Assim, considerando que apesar de intimado o autor não promoveu o 

recolhimento das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade 

de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com fundamento no 

artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.

Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 813276 Nr: 19753-80.2013.811.0041

 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: NELCINDO FIRMO DO NASCIMENTO, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, ROSE GUSMÃO DE MOURA - OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELÍCIO ROSA VALARELLI 

JÚNIOR - OAB:235379/SP

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 884721 Nr: 19664-23.2014.811.0041

 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: SINTEX - SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE FIAÇÃO E 

TECELAGEM DE BLUMENAU, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NOIL KALINOSKI - 

OAB:7.451B/SC, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Autos Cód. 800492 Vistos etc.,Trata-se de apreciar pedido de 

autorização judicial para alienação da marca mista SOMA DISTRIBUIDOR, 

registrada no INPI, sob o n. 822523027, de titularidade da massa falida do 

Supermercado Modelo Ltda. e pedido de homologação de Instrumento 

Particular de Transação às fls. 11825/11829, firmado pela subscritora 

Eletrofrio Refrigeração Ltda e a Massa Falida indicada nos autos que 

visam por meio do aludido instrumento solver o crédito de titularidade da 

Eletrofrio...Considerando que o Grupo Modelo encerrou suas atividades 

comerciais...homologo em seus precisos termos o Instrumento Particular 

de Transação...Quanto ao pedido de autorização judicial para alienação da 

marca mista SOMA DISTRIBUIDOR...frise-se, primeiro, que é urgente a 

necessidade de produção de ativos em prol da massa falida, pois se 

tratava de um grande grupo econômico que empregava milhares de 

pessoas que ainda não tiveram seus créditos trabalhistas 
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solvidos...Tecidas essas razões e ainda considerando que a autorização 

para a venda direta da marca mista SOMA DISTRIBUIDOR...autorizo a 

alienação direta proposta às fls. 13634/13640, devendo o administrador 

judicial formalizar contrato de cessão ou outro cabível ao caso 

concreto...De fato, as providências solicitadas pelo administrador judicial 

são necessárias...prorrogo o prazo para desocupação completa do imóvel 

de propriedade do Estado de Mato Grosso até o dia 31/03/2016, 

impreterivelmente diante do arrazoado às fls. 13614/13616...Por fim, 

determino que a Sra. Gestora Judicial proceda ao desentranhando de 

todas as habilitações e impugnações que já foram juntadas aos autos (fls. 

13081/13122), bem como as que estejam na Secretária deste Juízo 

aguardando para serem juntadas e devolvam-se aos seus respectivos 

subscritores para eles protocolarem no Cartório Distribuidor para autuação 

em apartado, com recolhimento das custas judiciais estabelecidas na 

tabela “B”, item “2” do Provimento n°. 41/2013-CGJ. Dê-se ciência ao MP. 

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência.Cuiabá/MT, 02 de março de 2016. 

Flávio Miraglia Fernandes Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Autos Código 800492

Vistos etc.,

Tendo em vista que a petição de fls. 13669/13670 está direcionada ao r. 

Juízo do Sexto Juizado Especial da Capital e não para este Juízo, 

determino o imediato desentranhamento da aludida peça e devolva-se ao 

subscritor para redistribuição ao seu respectivo processo.

Em relação ao pleito de fls. 13682/13689, antes de apreciá-lo, colha-se a 

manifestação do administrador judicial, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos para novas deliberações.

Observe-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2016.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 800492 Nr: 6917-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BOM DIA COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPOTAÇÃO 

LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, MASSA FALIDA DE 

TRANSPORTADORA MODELO LTDA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, 

SUPERMERCADO MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA MARY SILVEIRA 

FONTOURA - OAB:15.110-PR, ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9.027-B, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT, ANTONIO 

LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, ARNO JUNG - 

OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO 

FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CAETANO SIMAO - 

OAB:9027-B/MT, ARNO JUNG - OAB:19.585-PR, MAURO CRISTIANO 

MORAIS - OAB:26.378/PR, PAULO FABRINNY MEDEIROS - 

OAB:5.940/MT

 Certifico que de acordo com o despacho da fl. 11691, intimo o 

Administrador Judicial para que se manifeste a cerca das fls. 13683/13690 

no prazo de 05 dias. Nada mais, encerro o presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1145673 Nr: 29936-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Visto.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, visando 

os bens descritos às fls. 04-v/05, em razão da inadimplência da parte 

requerida, que deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas 

a partir de 31/07/2015.

 Anteriormente a análise do pedido de liminar, determino a intimação do 

administrador judicial para que, no prazo de 05 dias úteis, informe o que 

ficou estabelecido no plano de recuperação judicial quando ao crédito 

pertencente ao Banco Bradesci S/A, bem como a natureza jurídica dos 

contratos firmados.

 Com a manifestação do administrador judicial, conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 890249 Nr: 23367-59.2014.811.0041

 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: IZAIAS DE OLIVEIRA, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COTTON KING LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - 

OAB:14857, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, RAFAEL PAIVA MACHADO - 

OAB:OAB-MT 20.827

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BARINI NESPOLI - 

OAB:9229/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Visto.

Tendo em vista, a nomeação da Administradora Judicial (ZAPAZ 

ADMINISTRADORA JUDICIAL LTDA), nos autos principais, determino a 

intimação da mesma, para que manifeste, no prazo de 05 dias úteis, 

acerca do crédito do habilitante.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 394962 Nr: 30474-33.2009.811.0041

 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: MATOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MATOS 

ARRAIS COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, BANCO BRADESCO S/A, 

ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, MAGAZINE ARRAIS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, NAOR DE MELO FRANCO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDA TEREZINHA PINHEIRO - 

OAB:11480/MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO M. 

MEDEIROS - OAB:15.401/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, NAOR DE MELO FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.I - Trata-se de recuperação judicial convolada em FALÊNCIA das 

empresas MATOS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., MATOS ARRAIS 

COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA., ARRAIS COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA. e MAGAZINE ARRAIS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA., através da r. decisão proferida às fls. 819/822, em 13/3/2014 [...] 

diretores e administradores a responderem com seus bens particulares, 

estendendo os efeitos da falência à eles. O ADMINISTRADOR JUDICIAL 

apresentou o valor da venda antecipadas dos bens e relatório atualizado 

de todo o processo, requerendo a extinção do processo sem resolução 

do mérito, pela inexistência de bens e recursos para pagamento dos 

créditos, e o levantamento dos valores constantes nos autos para 

pagamento de seus honorários (fls. 922/931). Após, vieram-me 

conclusos. II - Pois bem, analisando os autos, verifico que a r. decisão que 

decretou a extensão dos efeitos da falência ao grupo de empresas das 

recuperandas, denominado “Grupo Liu Modas” e, também, desconsiderou 

a personalidade jurídica das empresas do grupo econômico, inclusive das 

empresas objeto da presente Falência, nos autos do Processo Cód. 

381995, em apenso, não foi trasladada para estes autos.Vislumbro, ainda, 

que nesta data proferi decisão nos autos em apenso (Cód. 381995), 

oportunizando o contraditório ao Administrador Judicial e ao Ministério 

Público nos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelos sócios 

ROSANA DE ALMEIDA GONÇALVES e ANTÔNIO DE MATOS ARRAIS. 

Logo, há providências a serem adotadas nestes autos, antes de proceder 

à análise do pedido formulado pelo Administrador Judicial à fls. 922/931. III 

– Feitas essas considerações, DETERMINO seja trasladada cópia da r. 

decisão proferida às fls. 912/916 da FALÊNCIA em apenso (Cód. 381995) 

para estes autos, bem como que se aguarde a análise dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos pelos sócios ROSANA DE ALMEIDA GONÇALVES 

e ANTÔNIO DE MATOS ARRAIS (em apenso).IV – Sem prejuízo da 

providência supra, RETIFIQUEM-SE a capa dos autos e o Sistema Apolo, 

uma vez que se trata de FALÊNCIA.Intimem-se. Cumpra-se, dando-se 

ciência ao Ministério Público.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 909660 Nr: 36587-27.2014.811.0041

 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: CARLOS DOS SANTOS SILVA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP SERVIÇOS AGRONÔMICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - OAB:12075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍCOLAS FRANCO BÖHMER - 

OAB:88807

 Intímo a advogada Manoella Leandro Curty da Cunha, OAB n°13.801, para 

retirar a certidão de objeto e pé, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1174830 Nr: 42050-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE OTONI FERRER, BRUNO 

CARVALHO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR ALVES VILARINDO - 

OAB:OAB/MT 17.526, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1232090 Nr: 15549-51.2017.811.0041

 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: IZAIAS DOMINGOS ALVES GONÇALVES, CLAYTON DA 

COSTA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT, CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Giuliano Franco e 

Sousa - OAB:15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680 

MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT, RUBEM MAURO 

VANDONI DE MOURA - OAB:12.627

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1206867 Nr: 7366-91.2017.811.0041

 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: DENALVO ALMEIDA LIMA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETOS E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGIA CHRISTINA LIBORIO 

BARROSO - OAB:5092/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - 

OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILIPE LUIS DE PAULA E 

SOUZA - OAB:326.004/SP, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se manifestar nos 

presentes autos no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1208453 Nr: 7919-41.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VALDILENE SILVA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOCCATO FANTINI - 

OAB:361552, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - OAB:16.394

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1258830 Nr: 23972-97.2017.811.0041

 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: JOSE CARLOS DA SILVA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:MT 19.198, REGINA MARILIA DE OLIVEIRA - OAB:3659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 
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OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA - OAB:11990

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1244983 Nr: 19566-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES ALVES OLIVEIRA, BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA OLIVEIRA MENDONÇA - 

OAB:17086/O, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:11990/OAB-MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1230165 Nr: 14877-43.2017.811.0041

 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: CAMILA SANTOS GALEANO, BRENO AUGUSTO PINTO 

DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E FERRAGENS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019, 

RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Impulsionando o feito, intimo o Administrador Judicial para se manifestar 

nos presentes autos no prazo de 05(cinco)dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1005934-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LINO DE FARIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BELOTO SOBRINHO (RÉU)

ARETINO CELSO FARIAS (RÉU)

ILSON DE ALMEIDA (RÉU)

LICINIO VALERIO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT0016962A-O (ADVOGADO)

PEDRO MARCELO DE SIMONE OAB - MT3937/O (ADVOGADO)

GIZELA BARRETO SAMPAIO OAB - MT19763/O (ADVOGADO)

JOCELANE GONCALVES OAB - MT9390/O-O (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

ROBERTO MINORU OSSOTANI OAB - MT0015390A (ADVOGADO)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE OAB - MT6199/O-O (ADVOGADO)

GEANDRE BUCAIR SANTOS OAB - MT7722/O (ADVOGADO)

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE OAB - MT5930/O 

(ADVOGADO)

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728/O-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005934-20.2017.8.11.0041 AUTOR: MANOEL LINO DE FARIAS RÉU: 

LICINIO VALERIO DE SOUZA, ANTONIO BELOTO SOBRINHO, ILSON DE 

ALMEIDA, ARETINO CELSO FARIAS Vistos. Vieram os autos conclusos, 

entretanto, até a presente data a parte autora não se desincumbiu em 

proceder a regularização de sua representação processual, fato que 

obsta o prosseguimento da lide, portanto, INTIMO a parte autora, via DJE, 

para manifestar interesse na lide, em 05 dias, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, intime-se, pessoalmente, a 

parte, nos termos do art. 485, §1º do CPC. Após, intimem-se os réus que 

contestaram a fim de manifestar interesse pela extinção, nos termos do 

art. 485, §6º do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. 

Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012033-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO (AUTOR)

MATILDE DOMANOSKI (AUTOR)

ANDRE LUIZ FARRATH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012033-06.2017.8.11.0041 AUTOR: MATILDE DOMANOSKI, ANDRE LUIZ 

FARRATH, GENTIL FARRATH NETO RÉU: JORGE CARLOS BRITTO DOS 

SANTOS, KATIA VIEIRA DOS SANTOS Vistos. Entendo que a causa está 

madura para o julgamento antecipado. No entanto, visando evitar o efeito 

surpresa, intimo as partes para, querendo, no prazo de dez dias informem 

se desejam produzir alguma prova, justificando a sua necessidade. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012033-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENTIL FARRATH NETO (AUTOR)

MATILDE DOMANOSKI (AUTOR)

ANDRE LUIZ FARRATH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Eduardo Maluf Pereira OAB - MT0010407A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JORGE CARLOS BRITTO DOS SANTOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO OAB - MT12247/O-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1012033-06.2017.8.11.0041 AUTOR: MATILDE DOMANOSKI, ANDRE LUIZ 

FARRATH, GENTIL FARRATH NETO RÉU: JORGE CARLOS BRITTO DOS 

SANTOS, KATIA VIEIRA DOS SANTOS Vistos. Entendo que a causa está 

madura para o julgamento antecipado. No entanto, visando evitar o efeito 

surpresa, intimo as partes para, querendo, no prazo de dez dias informem 

se desejam produzir alguma prova, justificando a sua necessidade. Após, 

conclusos.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1025761-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (AUTOR)

ESPÓLIO DE BOLIVAR BUFULIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ GONÇALVES LOURENÇO (RÉU)

APROFEM - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS FLOR 

DE MINAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS OAB - MT16822/O (ADVOGADO)

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025761-17.2017.8.11.0041 AUTOR: BOLIVAR BUFULIN RÉU: TERCEIROS 

DESCONHECIDOS Cuida-se de ação de Reintegração de Posse coletiva. 

Designada audiência de justificação, às fls. 107/108, as parte entabularam 

acordo e requereram a sua homologação. O d. Promotor de Justiça que 

oficia perante este juízo, manifestou-se favorável ao acordo fls. 142. 

DECIDO Nos termos do art. 840 do Código Civil, é lícito às partes 

transacionarem para por fim a demanda em qualquer fase processual: Art. 

840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. O acordo, a transação, a composição entre as 

partes é bem vinda e estimulada por este juízo, pois em geral, finaliza a 

demanda de forma mais céleres, mais pacífica e satisfatória para as 

partes. 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 que rege: Art. 104. A validade do 

negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. 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. Em geral a 

regra do art. 842 tem sido mitigada e, ainda que não se exija uma forma 

específica, para análise dos requisitos mencionados no art. 104 do CC, é 

necessário que as transações venham acompanhados dos documentos 

pessoais dos acordantes, bem como dos mencionados instrumentos 

procuratórios. No presente caso, a transação se deu com observância 

dos requisitos acima, sendo que as partes são maiores, capazes e estão 

devidamente representadas por seus procuradores e o acordo foi 

amplamente discutido em audiência de tentativa de conciliação perante 

este juízo. Vale ressaltar que o acordo se dá entre o autor e os réus ou 

sucessores destes, atuais ocupantes da área, conforme se reconhece, 

pois em se tratando de processo coletivo essa variação de nome no pólo 

coletivo ocorre normalmente ao longo dos processos, ressaltando que os 

ocupantes da área possuem uma associação constituída APROFEM - 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS FLOR DE MINAS, 

que trouxe aos autos a relação dos seus associados. Consigne-se que o 

Ministério Público se manifestou favorável. Isto posto, com base no art. 

840 do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos o acordo de fls. 107/108 (pdf) havido entre as 

partes e que passa a fazer parte integrante desta decisão e, por 

conseguinte, declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III do CPC. Cada parte acordante arcará com os honorários de 

seu patrono. Em havendo custas, pro-rata, ressaltando-se que os réus 

são beneficiários da justiça gratuita e, portanto, a parte que lhes couber 

ficará suspensa a cobrança. Transitado em julgado, façam-me os autos 

conclusos para análise do pedido de aplicação de multa.

Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1025761-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (AUTOR)

ESPÓLIO DE BOLIVAR BUFULIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ GONÇALVES LOURENÇO (RÉU)

APROFEM - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS FLOR 

DE MINAS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS OAB - MT16822/O (ADVOGADO)

ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR OAB - MT15462/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1025761-17.2017.8.11.0041 AUTOR: BOLIVAR BUFULIN RÉU: TERCEIROS 

DESCONHECIDOS Cuida-se de ação de Reintegração de Posse coletiva. 

Designada audiência de justificação, às fls. 107/108, as parte entabularam 

acordo e requereram a sua homologação. O d. Promotor de Justiça que 

oficia perante este juízo, manifestou-se favorável ao acordo fls. 142. 

DECIDO Nos termos do art. 840 do Código Civil, é lícito às partes 

transacionarem para por fim a demanda em qualquer fase processual: Art. 

840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas. O acordo, a transação, a composição entre as 

partes é bem vinda e estimulada por este juízo, pois em geral, finaliza a 

demanda de forma mais céleres, mais pacífica e satisfatória para as 

partes. 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 que rege: Art. 104. A validade do 

negócio jurídico requer: I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei. 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. Em geral a 

regra do art. 842 tem sido mitigada e, ainda que não se exija uma forma 

específica, para análise dos requisitos mencionados no art. 104 do CC, é 

necessário que as transações venham acompanhados dos documentos 

pessoais dos acordantes, bem como dos mencionados instrumentos 

procuratórios. No presente caso, a transação se deu com observância 

dos requisitos acima, sendo que as partes são maiores, capazes e estão 

devidamente representadas por seus procuradores e o acordo foi 

amplamente discutido em audiência de tentativa de conciliação perante 

este juízo. Vale ressaltar que o acordo se dá entre o autor e os réus ou 

sucessores destes, atuais ocupantes da área, conforme se reconhece, 

pois em se tratando de processo coletivo essa variação de nome no pólo 

coletivo ocorre normalmente ao longo dos processos, ressaltando que os 

ocupantes da área possuem uma associação constituída APROFEM - 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS FLOR DE MINAS, 

que trouxe aos autos a relação dos seus associados. Consigne-se que o 

Ministério Público se manifestou favorável. Isto posto, com base no art. 

840 do Código Civil, HOMOLOGO, por sentença, para que surtam seus 

efeitos legais e jurídicos o acordo de fls. 107/108 (pdf) havido entre as 

partes e que passa a fazer parte integrante desta decisão e, por 

conseguinte, declaro extinto o feito com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, III do CPC. Cada parte acordante arcará com os honorários de 

seu patrono. Em havendo custas, pro-rata, ressaltando-se que os réus 

são beneficiários da justiça gratuita e, portanto, a parte que lhes couber 

ficará suspensa a cobrança. Transitado em julgado, façam-me os autos 

conclusos para análise do pedido de aplicação de multa.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1002933-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESTARI BRASIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA (AUTOR)

ALFREDO CARMINE CESTARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR OAB - MT0013565A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAKEFEM PECAS E FIXACOES LTDA - ME (RÉU)

ARGO ANTONIO TONELLI (RÉU)

 

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
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Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1007692-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAO JULIO AGROPECUARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

joão carlos polisel OAB - MT0012909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL DIAS DA LUZ (RÉU)

MANOEL DA CRUZ PEREIRA (RÉU)

DARCI DOS SANTOS (RÉU)

ROBERTO BEZERRA (RÉU)

RAONI TEIXEIRA DOS SANTOS (RÉU)

ABADIA GONCALVES PEREIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT0011367A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 

8.1.1, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE e nos 

termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE AUTORA 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 372764 Nr: 9398-50.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANJO MARTINS, MARIA ROMEIRO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO TIO LORO, MANOEL FELIX DA 

SILVA, CEARÁ DE TAL, AMILTON JOSÉ AMORIM, ALEXANDRINA GOMES 

ARAUJO, FRANCISCO DA COSTA FARIAS, ANTONIO JOSÉ CAETANO, 

APARECIDO ALVES MOURA, CÍCERO RUMÃO LIMA LUZ, CRISTIANO 

PEREIRA DA SILVA, CLÉSIO ANTONIO MARQUES, DEUSIMAR BARBOSA 

DA SILVA, EDVAN BRAGA ABREU, EDVAN PEREIRA DA LUZ, EMIVALDO 

DA CONCEIÇÃO, ERIVELTON CONCEIÇÃO SANTOS, FÉLIX JOSÉ DA 

CONCEIÇÃO, GILSON ALVES NOBRE, GLAYBSON SILVA OLIVEIRA, 

JACIR VIDARENKO, JAILSON RAMOS DE JESUS, JOANA LIMA LUZ, JOÃO 

BATISTA LIMA LUZ, JOSÉ FERREIRA DE ARAUJO, JOSÉ OSÓRIO 

FERNANDES, MARIA DE JESUS SILVA OLIVEIRA, MARIA JOSÉ ALVES DE 

CARVALHO, MILTON CLAUDIO DE SOUZA, OSMAILTON ANTONIO 

BATISTA DOS SANTOS, OSVALDO BRAZ DA SILVA, RICARDO 

RODRIGUES LIMA, ROSALINA RODRIGUES ARAUJO, RUBENS 

GONÇALVES DA SILVA, SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA, VALTER 

RIBEIRO CARVALHO, ALBERTO FIGUEIRA DA COSTA, ALDA MARIA 

GOMES DOS REIS, DARCY SANTOS DA SILVA, JOSÉ REIS DE OLIVEIRA 

MOURA, MANOEL ANTONIO DOS SANTOS, NILSON ALVES FARIAS, 

MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO, RAIMUNDO OLIVEIRA LUZ, 

WELINGTON VANDERLEY DE ALMEIDA, UELDES FRANCISCO DE JESUS, 

DILSON DA SILVA SANTOS, DOMINGOS BARROS MOTA, GERSON 

DAMOS, JOÃO BATISTA PEREIRA, JOÃO TEIXEIRA PIRES, JOSSEMAR 

DEFAVERI, JULIA DEFAVERI, MARILENE RIBEIRO AGUIAR, MARIO LUIS 

ALVES DE OLIVEIRA, MAURICIO INÁCIO DA SILVA, VANUZA ALVES 

PINTO, MANOEL FELIX DA SILVA, CHRISTIAN GUSTAVO GOMES CARMO, 

ORLANDO COELHO LIMA, VALDEIR FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO SUEKI MIYAMOTO - 

OAB:3585-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DA MATA ROCHA - 

OAB:OAB MT 18258, ANA FLÁVIA DA SILVA PIMENTA - OAB:22030/0, 

ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - OAB:17.514/MT, ANDERSON 

RODRIGUES CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA 

- OAB:19.133/MT, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 MT, 

MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - OAB:17836, ROMES DA 

MOTA SOARES - OAB:4781-A/MT, SANDRA REGINA PRIANTI - 

OAB:7219B, SANDRO JOSE LUZ COSTA - OAB:8954, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 365719 Nr: 1228-89.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON ENZWEILER, REGIS ENZWEILER, PAULO 

BARTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ VICENTE DE ALMEIDA, GERALDO 

ZIOLKOWSKI, FRANCIELI ROSSATO STEFANELLO, DIRCEU ZIOLKOWSKI, 

FLORENTINO STEFANELLO, ROSALINA ZIOLKOWSKI, Réus Inominados 

Citados por Edital

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON FLÁVIO DE GODOI - 

OAB:5.010/MT, ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - 

OAB:3876/MT, FABIO JOSE LONGHI - OAB:5089-B/MT, MARIELLE DE 

MATOS SOARES - OAB:9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, SANDRA MARA DI GIULIO BOHAC - OAB:6396-B

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 734795 Nr: 31114-65.2011.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA GRENDENE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZAEL BARRETO, EDMAR EZEQUIEL DE 

ALMEIDA, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA 

SANTA MARIA DA VITÓRIA, Réus Inominados Citados por Edital, MARIA 

DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO KNIJNIK - OAB:34445/RS, 

DIRCEU CARRETO - OAB:76367/SP, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - 

OAB:MT 10791, PAULO HENRIQUE FANAIA VIEGAS - OAB:16822/MT, 

ROGÉRIO PEREIRA CARRETO - OAB:214.629/SP, VITOR RONDON 

BORGES DE CAMPOS - OAB:13.142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEF. PÚBLICA - NÚCLEO 

FUNDIÁRIO - OAB:, RINALDO SOUZA FAUSTINO - OAB:22867/O, 

WELLINGTON SILVA - OAB:5354, WELLINGTON SILVA - OAB:5354/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte Autora 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 863327 Nr: 4294-04.2014.811.0041

 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: AGRIPINO DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSMOVITERRA TRANSPORTE E 

LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA, DILMAR ANTONIO BARRIONUEVO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA FREITAS DA SILVA - 

OAB:195780, MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - OAB:19713/O, 
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ODAIR A. BUSÍQUIA - OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DA SILVA 

ARAUJO - OAB:3963/MT, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - 

OAB:4336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, 

KAROLINE SZATKOWSKI POLATO - OAB:14618, RODRIGO RIBEIRO 

ARAÚJO - OAB:116232, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 Por determinação da MM. Juíza de Direito Dra. Adriana Sant' Anna 

Coningham,, NOS TERMOS DO ART. 1.010, § 1º, NCPC, INTIMO A PARTE 

REQUERIDA PARA, querendo, apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso 

de Apelação no prazo de 15 dias. Nada mais.

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033156-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES CECILIA FELSKI OAB - MT19658/O (ADVOGADO)

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS AMORUM DIAS DE MOURA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIRAN SCHUMACHER OAB - MT0020120A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

TERCEIRA VARA CÍVEL Processo n. 1033156-60.2017.8.11.0041 

Requerente: REQUERENTE: ROSIMEIRE FRANCISCA DE SOUZA Requerido: 

REQUERIDO: JEAN CARLOS AMORUM DIAS DE MOURA Vistos. Diante da 

ausência injustificada da parte autora, conforme Termo de Audiência, 

resta caracterizado ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado 

com multa conforme dispõe o art. 334, § 8º, CPC. Assim sendo, aplico e 

fixo multa a requerente no patamar de 2% do valor da causa revertida em 

favor do Estado. A requerente, após a audiência de conciliação, revogou 

o mandato concedido ao seu procurador, consoante se infere do 

documento do id. 11466718 - Pág. 2, ao que determino a intimação pessoal 

da requerente quanto a multa aplicada nesta ocasião, bem como para que 

constitua novo procurador em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito sem julgamento do mérito. Às providências. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

janeiro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020633-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN REGIS PALICER CAIROS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERSON MOREIRA ELIZIARIO OAB - PR32091 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MAYCON IZZO (DEPRECADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARA SUELI CLAVISSO OAB - PR46471 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1020633-50.2016.8.11.0041 

REQUERENTE: DEPRECANTE: ALAN REGIS PALICER CAIROS REQUERIDO: 

JDEPRECADO: MARCELO MAYCON IZZO Vistos. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. As custas 

encontram-se recolhidas. Cadastre-se as partes e seus procuradores. O 

ato deprecado foi designado, mas não há notícias da sua realização. 

Assim sendo, redesigno a audiência para oitiva das testemunhas 

deprecadas (Marcelo Maycon Izzo) para o dia 16.05.218 às 15:00 horas. 

Inexiste informação de que a testemunha arrolada pelo requerido se 

enquadre em quaisquer das hipóteses do § 4º do art. 455 do CPC. Assim 

sendo, comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente 

deprecata a este Juízo, bem como a redesignação da data da audiência 

para oitiva da testemunha arrolada, solicitando-lhe as intimações de estilo, 

bem como a ressalva de que cabe ao advogado que arrolou as 

testemunhas intimá-las por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao 

mesmo juntar à presente deprecata, com antecedência de pelo menos 3 

(três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e 

do comprovante de recebimento. (§ 1º do art. 455 do CPC). Ressalvo, que 

na hipótese da parte que arrolou a testemunha a ser ouvida não 

comparecer, ainda que através de seu representante legal, a produção da 

aludida prova será dispensada com a devolução da presente deprecata, 

na forma autorizada pelo § 2º do art. 362 do CPC. Às providências. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016810-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEY DE AMORIM SAMPAIO FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Roberto G. Azevedo. Data: 

12/04/2018 (quinta-feira) Horário: Das 08h00min às 10h00min (por ordem 

de chegada) Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – 

sala 08, em Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 Obs: - O periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020087-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON JORGE WITCZAK (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Roberto G. Azevedo. Data: 

12/04/2018 (quinta-feira) Horário: Das 08h00min às 10h00min (por ordem 

de chegada) Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – 

sala 08, em Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 Obs: - O periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012308-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEY ZILTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Roberto G. Azevedo. Data: 

12/04/2018 (quinta-feira) Horário: Das 08h00min às 10h00min (por ordem 

de chegada) Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – 

sala 08, em Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 Obs: - O periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014000-86.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINO XAVIER DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Roberto G. Azevedo. Data: 

12/04/2018 (quinta-feira) Horário: Das 08h00min às 10h00min (por ordem 

de chegada) Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – 

sala 08, em Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 Obs: - O periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017209-97.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA NUNES SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Roberto G. Azevedo. Data: 

12/04/2018 (quinta-feira) Horário: Das 08h00min às 10h00min (por ordem 

de chegada) Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – 

sala 08, em Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 Obs: - O periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1020586-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. V. (REQUERENTE)

RENATA CENEVIVA SCARACATI (REQUERENTE)

C. S. D. A. (REQUERENTE)

FLORINDO SCARACATI (REQUERENTE)

VIVIENE SCARACATI (REQUERENTE)

V. S. V. (REQUERENTE)

B. C. S. (REQUERENTE)

GIOVANNA CENEVIVA SCARACATI (REQUERENTE)

ANA CAROLINA SCARACATI (REQUERENTE)

RODRIGO FELIX SCARACATI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SCARACATI OAB - MT0011166A (ADVOGADO)

VIVIENE SCARACATI OAB - SP372564 (ADVOGADO)

ANA CARLA BRIZOLA OAB - MT23419/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para, no prazo de 05 (dias) dias, querendo, comparecerem nesta 

secretária a fim de retirar Certidão de Nascimento devidamente averbada 

(Certidão Arquivada em pasta própria: Matteo Scarazzati). Nada Mais.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1020970-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SABINO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, por seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia, com o Dr. Roberto G. Azevedo. Data: 

12/04/2018 (quinta-feira) Horário: Das 08h00min às 10h00min (por ordem 

de chegada) Local: Rua 24 de Outubro, nº 827, Galeria 24 de outubro – 

sala 08, em Cuiabá/MT. – Telefone: 2127-8022 Obs: - O periciado deverá 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1079953 Nr: 1486-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MISUDY PIRES SIQUEIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA FREIBERG - 

OAB:15.813A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos.

O Superior Tribunal de Justiça por meio do REsp. 1.438.263/SP, determinou 

a suspensão dos cumprimentos de sentença de ação coletiva até decisão 

final do recurso repetitivo que trata da legitimidade ativa de não associado 

para a liquidação de sentença/execução da sentença coletiva.

Dessa forma determino a suspensão do processo até decisão final do 

citado Recurso Especial.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931113 Nr: 49888-41.2014.811.0041

 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: BNP, CERCIO DIAS PRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208, SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para tomarem ciência do 

agendamento da data da perícia.

Data: 20/03/2018

Horário: 08h30min

 Local: Avenida das Flores, nº 843, sala 11, 1º andar, Bairro: Jardim 

Cuiabá, no bloco de consultórios do Hospital Jardim Cuiabá, em Cuiabá/MT 

tel: 3025-3060. Entrada pela Rua das Dálias – (com Dr. Flávio Ribeiro de 

Mello)

Obs: - O periciado deverá levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares (RADIOGRAFIAS) que possam ser úteis à 

confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1061124 Nr: 51480-86.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DANIEL RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME CHAPADA DOS GUIMARAES INC. 
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SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, MRV 

ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, APEX ADMINISTRADORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055, DANIELA PATINI - OAB:11.660, 

LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654

 Vistos.

Intime-se a requerida APEX ADMINISTRADORA LTDA ME, para 

manifestar-se, no de 10 dias, acerca do pedido de desistência formulado 

às fls. 301.

Decorrido o prazo, certifique-se e remeta-se à conclusão.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 455165 Nr: 26451-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS MARIA LOBO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO - OAB:5233-B-MT, 

ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos.

Anote-se a outorga de poderes de fls. 204-216.

Ademais, INDEFIRO o prosseguimento da execução, uma vez que 

decretada a falência da executada o que impõe a suspensão de todas as 

ações e execuções em face do devedor (LRJF, 6º).

Não obstante, manifeste a exequente o seu interesse na emissão de 

certidão de crédito para fins de habilitação no processo falimentar, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 834874 Nr: 40148-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATÍLIO GRISÓLIA FILHO, CÍCERO CANUTO, LUZIA 

AUXILIADORA CAMPOS FRANÇA, MARCOS ROBERTO ALVES LIMA, 

FRANCISCO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANCA ARAUJO - 

OAB:12621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

O REsp n. 1.361.799 foi desafetado como representativo de controvérsia 

em 27/9/2017.

Assim, DÊ-SE PROSSEGUIMENTO AO FEITO, COM A REMESSA DOS 

AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO, 

CONFORME DETERMINADO NA DECISÃO DE FLS. 569.

Em seguida, dê-se vista para as partes manifestarem-se acerca dele, 

querendo, no prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo acima alinhado, façam-me conclusos.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786464 Nr: 40361-36.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIRA DE LURDES PEREIRA SILVA, ESPÓLIO DE 

ARNO HERHOLT HEIDEMANN, MARLENE WINK, JOÃO GARCIA GARCIA, 

ESPÓLIO DE JOAREZ CANGUSSU RIBEIRO, MARLENE PINHEIRO DE 

ALMEIDA, JORGE ALVES DE ARAUJO, JOSÉ ARNALDO GONÇALVES, 

JOSÉ DE OLIVEIRA, PAULO MIYAHASHI, SEBASTIÃO MANOEL DE 

MAGALHÃES, SONIA NOGUEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

Certifique-se a tempestividade dos embargos declaratórios de fls. 

764-774.

Sem prejuízo, manifeste-se a parte exequente sobre eles, querendo, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 769167 Nr: 22113-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO ARANTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRADO ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, CARLOS REZENDE JUNIOR - OAB:9059/MT, 

DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 Vistos.

Desentranhem-se o petitório de fls. 106/113, de desconsideração da 

personalidade jurídica da parte executada, devendo a parte exequente 

proceder a sua retirada e distribuição como incidente, na forma dos 

artigos 133 a 137 do NCPC.

Sem prejuízo, dê a parte exequente regular prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 911865 Nr: 38094-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA SILVA DELGADO, IRACEMA DIAS PINTO, LUIZ 

SOARES FRANCISCO, MIGUEL PEREIRA DE ANDRADE, JOSÉ FERREIRA 

LIMA, JOAO ALVES DA SILVA, SEVERINO BISPO DE FIGUEIREDO, 

OCLECIO DE ASSIS GARRUCHO, THALIA DALL PIZZOLO, NILO BENEDITO 

DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAUJO - 

OAB:12.621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295

 Vistos.

Dou por prejudicada a análise do petitório de fls. 728-734 e dos embargos 

de declaração de fls. 735-742, uma vez que, embora o relator do REsp n. 

1.361.799, afetado como representativo de controvérsia, tenha 

determinado a suspensão de ações que versassem acerca das matérias 

que lhe são objeto, houve a desafetação do referido Recurso Especial em 

27/9/2017.

Assim, DÊ-SE CUMPRIMENTO AO DESPACHO DE FLS. 722, INTIMANDO-SE 

O BANCO EXECUTADO PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DO CÁLCULO 

ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL ÀS FLS. 723-727, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se, encaminhando-se os autos ao Contador 

Judicial para esclarecer a discordância manifestada pela parte exequente 

às fls. 745-755.

Após, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 419142 Nr: 5626-45.2010.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER DEL BARCO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE MOSQUEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:

 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). 121, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido fl. 120 , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista que não houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897638 Nr: 28039-13.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:11.447/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser ambas as partes 

intimadas nas pessoas de seus advogados e via DJE para, no prazo de 03 

(três) dias, manifestarem sobre a proposta de honorários periciais no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), do Perito Judicial, que se encontra 

acostado às fls. 162/164 dos autos. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106032 Nr: 12974-07.2016.811.0041

 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: ALIRIO MOREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA DOS PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12.547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s)96, tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para intimação. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 423550 Nr: 7905-04.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAM - TAXI AÉREO MARÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CURUÁ ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE IBANEZ DE MENDONÇA 

NETO - OAB:163.506 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT, FABÍOLA CÁSSIA DE NORONHA SAMPAIO - 

OAB:4.667/MT, MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - 

OAB:169.590/RJ

 Vistos.

Homologado por sentença o acordo entabulado entre as partes às fls. 

245-247.

A devedora acostou à fl. 271 dos autos o comprovante de depósito de 

valor corresponde à sua obrigação que somado ao valor penhorado 

anteriormente através do sistema Bacenjud às fls. 206-207, levantado 

mediante o alvará judicial de fl. 313, dão por satisfeitas todas as 

obrigações estabelecidas no título executivo judicial, não havendo nada 

mais a ser requerido.

Desta feita, declaro a satisfação das obrigações estampadas no título 

executivo judicial, extinguindo o feito com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

NCPC.

Segue em anexo, comprovante do levantamento das restrições lançadas 

através do sistema Renajud à fl. 201 sobre os registros dos veículos de 

propriedade da executada.

Custas e despesas processuais e honorários advocatícios. conforme 

estabelecido na sentença homologatória de fl. 273.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 7230 Nr: 12201-55.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON TADASHI MIYAGAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO AUGUSTO R. DE OLIVEIRA, EMANUEL 

PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIR PRAEIRO ALVES - 

OAB:4.387/MT

 Código 7230

Vistos etc.

A hipoteca que recai sobre o imóvel em questão não foi determinada por 

este Juízo. Assim sendo, deve a CEF ser acionada (administrativa ou 

judicialmente) para a baixa na constrição em questão.

Com relação à penhora registrado na matrícula do imóvel, defiro o pedido 

de baixa da mesma, ao que determino a expedição de ofício ao RGI local 

para adoção da referida providência.

Com a expedição do ofício e a baixa na penhora, arquive-se e dê-se baixa 

nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 07 de março de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1083318 Nr: 3111-27.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON DE OLIVEIRA ROSA

 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

 Processo n° 3111-27.2016.811.0041

 Código: 1083318

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização Decorrente do Seguro 

Obrigatório DPVAT ajuizada por JOELSON DE OLIVEIRA ROSA em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito no dia 26.11.2015, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao 

pagamento da integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais 

honorários advocatícios.

A perícia foi designada para o dia 10/07/2017, a qual não foi realizada em 

razão do não comparecimento da parte autora (fl. 119).

 O autor intimado para se manifestar, requereu a desistência da presente 

ação (fl. 123).

Por sua vez a ré manifestou discordância ao pedido de desistência 

formulado pela autora, e pugnou pela extinção do feito com resolução do 

mérito (fl. 125).
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Contudo, verifica-se que fora juntado laudo pericial às fls. 126/129.

Intimado as partes para se manifestar acerca do referido laudo a parte 

autora quedou-se inerte. Já a requerida postulou pela intimação do perito 

para esclarecimento acerca da realização da perícia.

Pois bem.

 Assiste razão ao pleito da seguradora, eis que não verifico nos autos que 

após a comunicação do perito judicial da ausência do autor na primeira 

perícia designada para o dia 10/07/2017 (fl. 119), nova determinação 

desse juízo para realização de perícia.

Desta feita, intime-se o perito Dr. Marcos Benedito C. Gabriel, para 

esclarecer a realização da perícia sem determinação judicial, bem como, 

seu parecer no que tange ao nexo de causalidade entre a lesão e o 

acidente narrado nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 08 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 356298 Nr: 26693-37.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GE CAPITAL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO - OAB:13947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - 

OAB:188846/SP

 Vistos.

Diante do teor do Ofício n. 353/2017 de 10/5/2017, do Banco do Brasil S/A 

(fl. 365), em resposta ao Ofício n. 145/2017, de 18/4/2017, deste Juízo (fl. 

363), torno sem efeito o depósito judicial de fl. 251, para fins de satisfação 

da obrigação pecuniária estabelecida no títlo executivo judicial, por ter sido 

efetuado em desacordo com a Resolução n. 11/2014 do Pleno do egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, estando vinculado a 

processo judicial de comarca pertencente a outra unidade federativa, 

onde, querendo, deverá diligenciar para obter a sua restituição, se for o 

caso.

Desta feita, traga a exequente aos autos demonstrativo discriminado e 

atualizado do seu crédito, levando em consideração, para tanto, os 

depósitos judiciais de fls. 344-347, mediante a sua devida dedução, bem 

como requeira o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17289 Nr: 13085-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI ZANQUET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES 

DO INCRA, ANA LÚCIA MOTTINHA, GASTROMED CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - OAB:6960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921, Carlos Beltrão Heller - OAB:3096/DF, Claudia Tavares 

Vilela - OAB:1853-E, Claudia Tavares Vilela - OAB:5481, DILMA 

GUIMARÃES NOVAIS - OAB:8892/MT, TÂNIA ROCHA CORREIA - 

OAB:8677

 Posto isso, JULGO EXTINTO o presente processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso III, § 1º, 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 apoia no princípio da causalidade, condeno-a ao pagamento 

das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes 

que arbitro no valor de 10% do valo da causa, com fundamento nos 

artigos 82, § 2º, e 85, § § 1º e 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em 

julgado, a Secretaria Judicial remeterá os autos ao Cartório 

Contador/Distribuidor para o cálculo e a anotação das custas processuais, 

se houver, não se excluindo outras anotações que se fizerem 

necessárias.Após o retorno dos autos, a Gestora expedirá Certidão de 

Crédito em favor do credor, devendo adotas todas as providências 

estabelecidas no Provimento n. 84/2014 – CGJ.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 08 de março de 2018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 417311 Nr: 4707-56.2010.811.0041

 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: WALID KASSAB, CAROLINE ROSSI ZITTELLI KASSAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENA FREITAS SILVESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:11.682/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença prolatada às fls. 366/367. Portanto, 

promovam-se as devidas anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

O requerimento do exequente deve atender o art. 524 do NCPC:

“Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição 

conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do 

executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1o a 3o;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária 

utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.”

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 

218, § 3º), acostar aos autos planilha demonstrativa de atualização do seu 

crédito.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 908094 Nr: 35600-88.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA, ANTONIO 

PEREIRA DA SILVA, JOÃO PINTO DOS SANTOS, JULIANA ITALIA 

BORGES, DANIEL BERNARDO FELIPPE, LUIZ CARLOS DA SILVA, SAMIR 

ARABI, MANOEL GOMES FILHO, MARCO ANTONIO FRATUCHELLI, VILMA 

CANALI

 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: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:7.295/PR

 Vistos.

Dou por prejudicada a análise do petitório de fls. 675-681 e dos embargos 

de declaração de fls. 682-689, uma vez que, embora o relator do REsp n. 

1.361.799, afetado como representativo de controvérsia, tenha 

determinado a suspensão de ações que versassem acerca das matérias 

que lhe são objeto, houve a desafetação do referido Recurso Especial em 

27/9/2017.

Assim, DÊ-SE CUMPRIMENTO AO DESPACHO DE FLS. 669, INTIMANDO-SE 

AS PARTES PARA MANIFESTAREM-SE ACERCA DO CÁLCULO 

ELABORADO PELO CONTADOR JUDICIAL ÀS FLS. 670-674, querendo, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 17002 Nr: 12600-16.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOERMES GONÇALO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o petitório de fls. 171-173, de levantamento do valor penhorado às 

fls. 124-125, ao passo que a exequente não logrou êxito até o presente 

momento em intimar o executado da respectiva penhora, o que se 

demonstrava (CPC/73, 652, § 4º) e ainda se demonstra imprescindível 

(NCPC, 841, §§ 1º e 2º, e 854, § 2º), afigurando-se impossível a intimação 

do executado para os fins dos artigos 829 e 847 do NCPC, enquanto o 

exequente não indicar o seu endereço, uma vez que os endereços 

obtidos por este Juízo já teriam sido diligenciadas com resultado negativo.

Desta feita, manifste-se o exequente, requerendo o que entender de 

direito, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento 

incontinente dos autos.

Sem prejuízo, RETIFIQUE-SE, no Apolo e na capa dos autos, a razão social 

da exequente, de "União das Escolas Superiores de Cuiabá - UNIC" para 

"IUNI EDUCACIONAL S/A".

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1105093 Nr: 12568-83.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ OTAVIO LEMES DUARTE

 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

 Processo n. 2568-83.2016.811.0041

Código 1105093

Vistos.

Analisando aos autos, verifico que fora realizado exame pericial na 

Central de Conciliação (fl. 30).

Assim, visando à economia processual acolho os Embargos de 

Declaração (fls. 174/176) e revogo a decisão de fls. 171/172.

Considerando que a parte requerida efetuou o depósito dos honorários 

periciais, determino a expedição de alvará para restituição do valor à parte 

requerida, mediante transferência para conta a ser indicada, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 36/2012 – CGJ.

Intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 10 (dez) dias, acerca 

do laudo pericial e após, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 402425 Nr: 34352-63.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONEI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7670

 Processo n. 34352-63.2009.811.0041

Código 402425

Vistos.

Ante o teor da fl. 240, intime-se PESSOALMENTE o requerente, para em 05 

(cinco) dias, dar regular andamento ao feito, postulando o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 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.: 1019069 Nr: 31410-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 m

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930745 Nr: 49687-49.2014.811.0041

 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: JANETE DIAS PIZARRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOÃO DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE DIAS PIZARRO - 

OAB:5471-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerente ser 

intimada, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar a juntada aos autos dos seguintes documentos exigidos 

pelas Fazendas Públicas da União e do Município às fls. 126-vº/127: 

I-)Planta Planimétrica (Mapa); II-)Memorial Descritivo; III-) ART (Anotação de 

Responsabilidade Técnica); IV-) Cópia, atualizada, da Matrícula do Imóvel a 

ser Usucapido.

No mesmo prazo, deverá a Requerente providenciar a juntada aos autos 

da Certidão de Óbito da parte Requerida, já que consta petição requerendo 

a juntada de tal certidão, no entanto esta não veio acompanhando a peça 

mencionada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097651 Nr: 9555-76.2016.811.0041

 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: HUGO MIRANDA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser intimada na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre os Embargos de 

Declaração juntados aos autos. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 899879 Nr: 29753-08.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRTO DE LIMA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMP. EXP. DIST. DE MOV. E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A, SPRINGER CARRIER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS 

VISEU - OAB:117.417/SP, INESSA DE OLIVEIRA TREVISAN SOPHIA - 

OAB:6483, MARCIO LOUZADA CARPENA - OAB:46582

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas na 

pessoa de seus advogados, via DJE, para se manifestarem, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre a petição de fls. 97/99, na qual há a apresentação 

dos honorários propostos pelo perito (valor R$ 2.980,00), postulando o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1097651 Nr: 9555-76.2016.811.0041

 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: HUGO MIRANDA SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14250-A, 

RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

 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.: 746103 Nr: 43286-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLÉGIO NORTE DAME DE LOURDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILENE COSTA MARQUES, ODENEY 

MIGUEL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ÁTILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:14872/MT, FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - 

OAB:18798/MT, GABRIELA BENINE SALÍCIO - OAB:18244/MT, LUIZ 

AUGUSTO MALHEIROS ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODENEY MIGUEL DE ARRUDA - 

OAB:2318/MT

 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). 126, referente ao Cumprimento do Mandado 

anteriormente expedido fl. 125 , no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em 

vista que não houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1116790 Nr: 17358-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 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 Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1024783 Nr: 34184-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO JOSE MAYER CARLOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA APIACAS LTDA, MARCELO 

PARADA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B

 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). 75, referente ao Cumprimento do Mandado anteriormente 

expedido fl. 74, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não houve 

êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 758432 Nr: 10678-51.2012.811.0041

 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: DIVINO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIO DE SOUZA FERREIRA, ANA 

KELLY PAES DE BARROS, FERNANDO CARLOS ARGUELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, FABIANE PAES DE BARROS 

ARGUELLO - OAB:11042-B, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6.848-B/MT, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:7712, RENATA 

LUCIANA MORAES - OAB:13.096-B/MT

 (...)Assim sendo, e principalmente ante a alegação de que o autor está 

endividado e não possui liquidez, determino que o requerente, no prazo de 

15 (quinze) dias, junte aos autos a última declaração de IRPF e extrato de 

movimentação financeira dos últimos 12 (doze) meses, sem prejuízo da 

juntada de outros documentos que entenda relevante para comprovação 

da condição de hipossuficiente. Com a juntada dos documentos, estes 

devem ser mantidos em pasta própria, intimando-se os requeridos a se 

manifestar acerca dos mesmos em 10 (dez) dias. Mantenha-se a 

deprecata na contracapa dos autos. Homologo as desistências das 

testemunhas mencionadas. Devem os requeridos comprovar a distribuição 

das deprecatas para a oitiva das demais testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias. Com a devolução das deprecatas, dê-se vistas as partes 

para apresentação de alegações finais no prazo de 10 (dez) dias 

independentes. Nada mais havendo, todos os presentes assinam este 

termo, e saem devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.” Luiz 

Octávio O. Saboia RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1048412 Nr: 45687-69.2015.811.0041

 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 DO EDIFICIO VILLAGIO DI MONTALCINO, 

ALTERNATIVA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA, WANNYA 

TEREZINHA COELHO MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL TAQUES PIEDADE, ALE ARFUX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CECILIO DE MESQUITA - 

OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, BRUNA FRANCE GOMES SIMÕES - OAB:22.414, PEDRO 

CORREA FRANCO - OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO 

DELLA LÍBERA - OAB:7.031, WANDER MARTINS BERNARDES - 
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OAB:15604

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, 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 que 

pretendem produzir, justificando sua necessidade, tudo em 10 (dez) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra. No mesmo prazo, deverão as partes se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado aos autos às fl. 122/124. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849354 Nr: 52573-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÓVIS OTHONIEL DANTAS CARAPEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCRITORIO DE ADVOCACIA ALMINO 

AFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOE ORTIZ ARANTES - 

OAB:1166-A, MARCO ANTÔNIO G. JOUAN JUNIOR - OAB:10369/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIAN FEGURI - OAB:, 

FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, PATRICK SHARON DOS SANTOS - 

OAB:14.712/MT, RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT

 Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS MONITÓRIOS, constituindo-se 

de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 18.143,68 (dezoito 

mil cento e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), acrescido 

de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde 24.04.2013 e juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida nos autos, 

referente ao débito apontado nos documentos apresentados sem força 

executiva, prosseguindo-se o processo em observância ao disposto no 

Título II do Livro I da Parte Especial, nos termos do § 8º do artigo 702 do 

novo Código de Processo Civil.Condeno à ré ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados 

em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do novo Código de Processo 

Civil.P.R.I. Transitada a sentença em julgado, intime-se a parte autora 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento (NCPC, 513, 

§ 1º, 523 e 524).Cumpra-se.Cuiabá, 13 de março de 2.018.Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 388056 Nr: 23726-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA JOPEJO LTDA., JOSÉ MURA, 

MARIA ZERBETTO MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT, MÁRIO PEDROSO - OAB:10220-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COUTINHO DE 

AQUINO - OAB:10.176/MT

 Vistos.

A par do petitório de fls. 118-119, de levantamento dos valores 

penhorados através do sistema Bacenjud ás fls. 80-81, APRESENTE a 

exequente procuração dos coexecutados José Mura e Maria Zerbetto 

Mura outorgando poderes a José Mura Junior para prestar fiança/aval ou 

obriga-los como corresponsáveis mediante os documentos de fls. 23-26 

que consubstanciam o titulo executivo extrajudicial que aparelha a 

presente ação, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ás providências. Imtime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 8 de março de 2018.

Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 792028 Nr: 46120-78.2012.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODETE MUSSIATO ZANGEROLLI, ERASMO 

LUIZ ZANGEROLLI, GERVASIO ANTONIO ZANGEROLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/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). 42, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que não 

houve êxito no cumprimento da diligência. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1127451 Nr: 21941-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GAIVA MAGALHAES 

DOS SANTOS - OAB:19493/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Processo n. 21941-41.2016.811.0041

Código 1127451

Vistos.

Em análise dos autos, verifico que, o cálculo apresentado á fl. 114 está em 

descompasso com a decisão de fl. 113, uma vez que, compete ao 

exequente somenye a multa de 5% por litigância de má fé da requerida e 

os honorários advocaticios de 10% ambos fixados sobre o valor da 

causa, sobre os quais deverá incidir 10% e os honorários do 523§1º, do 

CPC.

A multa de 5 (cinco) salários minimos é devido ao Estado, não devendo 

servir de base de cálculo.

Destarte, encaminhe os autos á Contadoria.

Cuiabá, 05 de março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1170810 Nr: 40536-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAGNER LUIZ VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 (...)“Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 2.531,25 (dois mil 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(09.08.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, quanto ao 

pedido de DAMS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, 

para condenar a requerida, ao pagamento do importe de R$ 620,00 

(seiscentos e vinte reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do desembolso (fls. 20) e juros de mora de 1% 

ao mês, desde a citação. P.R.I.”Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 de 

março de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071717 Nr: 56176-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FIDELIS MENDES LUZ
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 (...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 6.412,50 (seis mil 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (13.07.2015) e juros 

de mora de 1% ao mês, desde a citação, quanto ao pedido de DAMS 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da inicial, para condenar a 

requerida, ao pagamento do importe de R$ 680,07 seiscentos e oitenta 

reais e sete centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, 

a partir da data do desembolso (fls. 33, 34, 35 e 37) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação. P.R.I.”Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 07 de 

março de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720737 Nr: 16195-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO TEIXEIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA COSTA CAMPOS FILHO, JOSIAS DE 

MORAES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860

 Diante do exposto, acolho a manifestação do primeiro executado para 

declarar a impenhorabilidade dos valores constritados junto ao Banco 

Bradesco e determinar consequentemente a sua liberação (fl. 

139).Expeça-se o competente alvará em favor do primeiro executado, 

CPF/MF n. 314.434.271-87, c/c 15.579-9, agência 3331, do Banco 

Bradesco S/A.Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1149741 Nr: 31611-06.2016.811.0041

 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: JFMJ, EDILENE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

 Processo n. 31611-06.2016.811.0041

Código 1149741

Vistos.

Analisando aos autos, verifico que assiste razão a manifestação às fls. 

130/131.

Destarte, Chamo o feito à ordem.

Por tratar-se de Seguro DPVAT por morte revogo as decisões de fls. 

127/128, no que tange à designação de perícia e a determinação da 

requerida ao pagamento dos honorários periciais.

Antes da prolatação de sentença dê-se vistas ao Ministério Público e 

após, concluso para sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de Março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 744283 Nr: 41315-19.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA PAPEIS LTDA, HSBC BANK 

BRASIL S.A- BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO S.A, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente, pessoalmente, por correio, para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 172760 Nr: 21493-88.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁQPAR-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIL TERRA TERRAPLENAGEM E 

AGROPECUÁRIA LTDA, HÉLIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, ARILTON FAUSTINO DE AQUINO - OAB:OAB/MT 4589-B, 

FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, JOSE WILZEM 

MACOTA - OAB:7481, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:8660/MT, 

RAFAELA GALESKI BELO - OAB:20401/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:11.748, NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266-B/MT, RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 Vistos.

Suspendo a liberação de numerários em favor do aqui executado Hélio 

Antunes de Oliveira.

Oficie-se ao Juízo da 04ª Vara Especializada deprecada, solicitando o 

encaminhamento do competente auto/termo de penhora "do saldo 

remanescente nestes autos em favor do executado Hélio Antunes de 

Oliveira", para os devidos fins legais e de direito (NCPC, 838), uma vez 

que está em curso outra penhora do referido saldo remanescente, 

determinada no processo n. 1067682 em trâmite perante este Juízo.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 766974 Nr: 19770-53.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO INACIO HELENE LESSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAGUAR LAND ROVER BRASIL IMPORTAÇÃO 

E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CARAMORI VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6571/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, JOÃO HUMBERTO DE FARIAS 

MARTORELLI - OAB:241953/SP, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722/MT

 Vistos.

Oficie-se ao BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A, no endereço constante 

no cabeçalho do documento de fl. 195, para que DESBLOQUEIE a quantia 

de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), junto à conta corrente n. 0100141277, 

da sua agência n. 00019, de titularidade da aqui executada JAGUAR E 

LAND ROVER BRSIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., 

CNPJ/MF n. 10.313.717/0001-47, CASO SEJA DECORRENTE DE ORDEM 

DESTE JUÍZO, uma vez que já operacionalizada a respectiva ordem de 

desbloqueio através do sistema Bacenjud, conforme se denota do extrato 

em anexo, cuja cópia deverá instruir o ofício.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 740399 Nr: 37109-59.2011.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REALCE COMERCIO DE MATERIAIS E ARTIGOS DE 

PAPELARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLÓGICA PAPEIS LTDA, HSBC BANK 

BRASIL S.A- BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO S/A, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:5717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUZIANA MARIA PINTO DE ARAUJO - OAB:15.254, 

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A, TANIA BENEDITA 

CORREIA - OAB:12.179/MT

 Vistos.

Intime-se a exequente, pessoalmente, por correio, para manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, querendo, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 441664 Nr: 18068-43.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA GRÁFICA FORONI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROAN SIVIERO DOTTO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO CORDEIRO - 

OAB:173096/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pleito de fls. 76.

Desta feita, considerando o erro material constante na "decisum" de fls 75, 

retifico-a para determinar que cite-se o réu Roan Siviero Dotto Me, por 

edital, nos termos do art. 257 do Código de Processo Civil, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Mantenho incólume as demais dterminações da decisão retro.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 5936 Nr: 2156-89.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCIO ANTÔNIO PACHECO PINTO DE 

CASTRO, CÉLIA MARIA COSTA E SILVA PACHECO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 Vistos.

Às fl. 77 houve a homolgação do acordo entabulado pelas partes e 

suspensão do feito té seu integral cumprimento.

A executada requereu a extinção e arquivamento do feito (fl.76).

 Intime-se a exequente para que, em 10 (dez) dias, informe se houve o 

cumprimento integral do acordo entabulado, valendo o silêncio como 

concordância.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 280868 Nr: 6328-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CÉSAR PEREIRA CARDOSO, HÉLIO PEREIRA 

CARDOSO, MURILO CÉSAR PEREIRA CARDOSO, GISELE PEREIRA 

CARDOSO, VALÉRIA PEREIRA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR. JOE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA., JOSÉ SWAMI RODRIGUES, MARIA OLIMPIA 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TELOKEN - 

OAB:20999/O, RODRIGO DAHMER - OAB:7395, TATIANA DIAS DE 

CAMPOS - OAB:9.369/MT

 Vistos.

Considerando que foi homologado o acordo entabulado pelas partes (fls. 

229), defiro o pedido de baixa da penhora registrado na matrícula do 

imóvel, ao que determino a expedição de ofício ao RGI local para adoção 

da referida providência.

Com a expedição do ofício e a baixa na penhora, arquive-se e dê-se baixa 

nos autos.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1108299 Nr: 13982-19.2016.811.0041

 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: ALMERINDA SANTOS PIRES, AMILCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO APARECIDO DE ARAUJO 

GOMES FERREIRA DA ROCHA, ELOINA DE ARAUJO GOMES, AILTON 

FERREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de citação editalícia na medida em que a parte autora não 

comprovou ter esgotado todos os meios para localização dos requeridos.

Assim sendo, intime-se os autores a apresentar, no prazo de 10 (dez) 

dias, o atual endereço do requerido, sob pena de extinção do feito sem 

julgamento de mérito, em razão da ausência no aperfeiçoamento da 

triangulação processual.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 955953 Nr: 3006-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO PAULO LEMES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Processo n. 3006-84.2015.811.0041

Código 955953

Vistos.

Não há que se falar em execução da sentença, haja vista o processo já 

estar sentenciado e julgado extinto, tendo inclusive o exequente 

concordado com os valores depositados (fls. 101) e solicitado à liberação 

de alvará judicial, o que ocorreu conforme fls. 103/104.

Arquive-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 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.: 1173349 Nr: 41431-49.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO COURA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem à 

inicial, que deverão ser substituídos por cópias.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 849894 Nr: 53019-58.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO JOSÉ QUEIROZ, OZÓRIO LUIZ DE SOUZA 

NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANTE NASCIMBENI FILHO, NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA PUPIN DE ALMEIDA 

- OAB:316.074, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Vistos.

Defiro o pleito de fls.483/484, e consoante determina o § 1º do art. 313, do 

CPC, DETERMINO A SUSPENSÃO DO FEITO, pelo prazo de 06 (seis) 

meses, com o lançamento do respectivo código no sistema APOLO, nos 

termos do art. 689 do mesmo códex, para que seja procedida a 

necessária habilitação do espólio do autor ou dos herdeiros do de cujus, 

consoante determina o § 1º do art. 313 do CPC.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 913262 Nr: 39039-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKEMI SAKUDE SUMIYOSHI, ANTONIO BATISTA DA 

SILVA, BENEDITO MURILO DE GODOY, CARLOS CAMPOS MACIEL, EDITE 

EUNICE DE SOUZA, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, JOÃO JOSÉ BRITA, 

JEFFERSON HATIN RASLAN, LUIZ SOARES FRANCISCO, ESPÓLIO DE 

EVERALDO RONDON, EDILSON SOUZA RONDON, SUZANE A. RASLAN, 

MANUEL GOMES DA SILVA, MARIA ERIDAN DE AMORIN SILVA, SEDIMAR 

DE SOUZA GONÇALVES, JOSELINA DA CRUZ COELHO LANNES, SAMAR 

A. RASLAN, JUVENIL ADIL DE BRITO, ROBERTO KAVANISHI, SANDRA 

ADRIANA DE AMORIN GOMES, SUZANA CRISTINA DE AMORIN GOMES, 

SAULO ALESSANDRO DE AMORIN GOMES, TETSUE FERNANDO 

SUMIYOSHI, VALÉRIO VALENTIN GALANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:39.016/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/PR 7.295

 Vistos.

Dou por prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 

970-977, uma vez que, embora o relator do REsp n. 1.361.799, afetado 

como representativo de controvérsia, tenha determinado a suspensão de 

ações que versassem acerca das matérias que lhe são objeto, houve a 

desafetação do referido Recurso Especial em 27/9/2017.

Assim, DÊ-SE CUMPRIMENTO AO DESPACHO DE FLS. 969, 

REMETENDO-SE OS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA 

ELABORAÇÃO DE CÁLCULO, CONFORME DETERMINADO.

Em seguida, dê-se vista para as partes manifestarem-se SOBRE O 

CÁLCULO, querendo, no prazo comum de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo acima alinhado, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 818738 Nr: 25059-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON MARCEL DE FRANÇA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA BERTANI - 

OAB:14.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 25059-30.2013.811.0041

Código 818738

Vistos.

Encaminhem-se os autos á Contadoria, para que efetue cálculos de 

acordo com a sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 373605 Nr: 10099-11.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - 

OAB:7.670/MT

 (...)Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao 

caso:Lesão – ESTRUTURA FACIAL:*100% sobre R$ 8.000,00 = R$ 

8.000,00*25% sobre R$ 8.000,00 = R$ 2.000,00Total: R$ 2.000,00Dessa 

maneira o referido valor não foi observado na sentença, demonstrando a 

omissão noticiada. Com essas considerações, ACOLHO os embargos de 

declaração, para que fique constando no dispositivo da sentença a 

seguinte redação:“posto isso, nos termos do artigo 487, I do CPC, resolvo 

o mérito da causa, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante da inicial, para condenar o Réu ao pagamento de indenização 

do Seguro Obrigatório – DPVAT á parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$2.000,00 

(dois mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir do evento danoso e acrescido de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação válida.” P.I. Cumpra-seCuiabá-MT, 12 

de março de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949414 Nr: 59961-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LEÃO DO CARMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEPSICO DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO ATEM 

FRANCISCHETTI - OAB:81.517/RJ, FÁBIO MOREIRA DE ALBUQUERQUE 

NONÔ - OAB:88.300/RJ, LEONARDO PINHEIRO LIMA - OAB:187.369/RJ, 

NAYARA VILELA ANDRADE MAIA - OAB:318.451/SP, RAFAELLA DE 

AQUINO RAMOS MARTINS - OAB:168.771/RJ

 Vistos.

Anote-se os substabelecimentos de fls. 140/141 e 146/147.

Tendo em vista que a sentença proferida nestes autos já transitou em 

julgado (fls. 145), arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106324 Nr: 13080-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA BRANT PINHEIRO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL PINTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos, que deverão ser 

substituídos por cópias.

Após, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072755 Nr: 56520-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVINO OSÓRIO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 (...)Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil 

setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do acidente (29.10.2015) e juros de mora de 

1% ao mês, desde a citação.CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta 

fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, na forma 

prevista no artigo 85, § 2°, do CPC, considerando, neste aspecto a 

natureza da demanda e a complexidade da causa.Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. P.R.I.Cuiabá-MT, 12 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.: 795119 Nr: 1447-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE OLIVEIRA FARIAS, ELIANE OLIVEIRA DE 

FARIAS, CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERALDO FIGUEIREDO SÁ, DEIZY FÁTIMA 

FERREIRA E SILVA SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Assiti razão a autora, assim defiro o pedido de fls. 64, e determino que 

intime-se os executados, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fl. 126/128).

Na hipótese de a devedora ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma do art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 814774 Nr: 21230-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELITON DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTES, ORLANDO DE 

PAULA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZ ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline Aparecida 

Alcantara Egues - OAB:11.63025, FLÁVIA PETTINATE RIBEIRO FRÓES 

- OAB:17.734, ÍTALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - OAB:13.786MT

 Processo nº 21230-41.2013.811.0041

Código 814774

Vistos.

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo autor às 

fls. 179/181.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1067682 Nr: 54355-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIL TERRA TERRAPLENAGEM E AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAQPAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

INDUSTRIAIS LTDA. - MULTICON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12.036/MT, KILZA GIUSTI GALESKI - OAB:OAB/MT 8660

 Vistos.

Defiro o petitório de fls. 96-98 da exequente, de penhora no rosto dos 

autos do processo n. 172760.

Lavre-se, aqui, o competente Termo de Penhora da importância indicada 

pela exequente, averbando a constrição no rosto dos autos do processo 

acima citado.

Em seguida, intimem-se os aqui executados, na pessoa do seu advogado, 

acerca da penhora (NCPC, 841, § 1º).

Não havendo manifestação dos executados no prazo de 15 (quinze) dias, 

certifique-se e façam os autos conclusos.

Às providências. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 408996 Nr: 687-22.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO GAVIÃO DA ANHANGUERA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA VALE RICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE BENZI GIL - 

OAB:202400, IVO MATIAS - OAB:1857/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O exequente através do petitório de fl. 608, requer a suspensão do feito 

pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Mantenha-se a suspensão com a anotação do devido código (191).

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 
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para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 949838 Nr: 60249-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASSIO DE SOUZA MAMORE CRISOSTOMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, NELMARA FABIOLA MORAIS DA SILVA - 

OAB:14.869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 “Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte 

requerida, ao pagamento da importância de R$ 1.687,50 (hum mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(26.07.2014) e juros de mora de 1% ao mês, desde a 

citação.”Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 12 de março de 2018. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 725439 Nr: 21166-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATAIDES SANTIN, CLARINDO VICENTE DE FIGUEIREDO, 

EDGAR DA SILVA RONDON, ONORINO SONALLO, CREUZA 

AUXILIADORA DE SOUZA DUARTE, WERNA HILDA MAYER, ADEMIR 

VIEIRA LOPES, DALTRO MOACIR VARGAS GINDRI, MARIA NECI MOREIRA 

DA ROCHA, VENANCIO DA GUIA BARBOSA, NAPOLEÃO PEREIRA 

GOMES, NEY MOREIRA DE SOUSA, OTMAR LAURO DERLAM, JOÃO 

MOREIRA DA ROCHA, ESPÓLIO DE VICENTE BEZERRA NETO, MARIA 

FERNANDI CATALÁ, ADEMIR NARCISO BERTUOL, YOLANDA TEIXEIRA 

BEZERRA, TERESINHA CÉSAR RESENDE WIMMER, MARIA TERESA 

PIMENTEL ABREU, ROBERTO DAL MOLIN, CATARINA FRANCIO, GIOVANI 

ALMEIDA GONÇALVES, JOÃO GABRIEL DA SILVA, LIDIA APARECIDA 

DOS SANTOS, DORIVAL MENDES DA ROCHA, ESPOLIO DE ANTONIO 

RODRIGUES PIMENTEL, ESPOLIO DE BASILIO MENEZES CATALA, 

ESPOLIO DE BENJAMIN RAIZER, ESPÓLIO DE ANACLETO PEREIRA DA 

SILVA, CLEONICE GOMES CHEIN, CLERICE GOMES DE JESUS, LAURA 

AMANDA F. GOMES, MARIA LÚCIA BRAGA, ESPÓLIO DE MILTON GENTIL 

JACOB, MARIA RODRIGUES JACOB, ESPOLIO DE VILEBALDO GOMES DE 

JESUS, VALDA FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA - 

OAB:6277/MT, MARCO ANTONIO MENDONÇA - OAB:28404/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

Julgado o Agravo de Instrumento nº 54796/2016, interposto pelo Banco 

Bradesco, este foi parcialmente provido.

Desta feita, remeta-se os autos à contadoria do Juízo para elaboração de 

novo cálculo do débito devido nos moldes da acórdão de fls.1524/1530, 

intimando-se, em seguida, as partes para manifestarem no prazo legal.

 Após, volvam os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 845611 Nr: 49284-17.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Deve o gestor observar o determinado no art. 368 da CNGC, que 

estabelece:

“Art. 348. Quando houver protocolo de cumprimento de sentença nos 

procedimentos de conhecimento o gestor deve proceder à imediata 

conversão do tipo do processo para cumprimento de sentença (código da 

classe 20126) e no sistema Projudi (código da classe 00156); o PJE será 

disciplinado por Resolução específica do Tribunal Pleno.”

Deverá ainda, a secretaria colacionar a capa dos autos a respectiva 

etiqueta reclassificada/atualizada.

 Ultimadas as providências, intime-se a exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre as petições de fls. 114/116 e, havendo 

concordância, deverá no mesmo ato informar a conta bancária e CPF do 

beneficiário para expedição do competente Alvará para o levantamento da 

quantia depositada.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 786373 Nr: 40262-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO SAURINI, BENIGNO PEREIRA DE SOUZA, 

FELICIANA POUSO DE OLIVEIRA, NEWTON GERALDO FIORENZA, JOÃO 

BARROS FERREIRA JUNIOR, MARIA TEREZA VILAR DE MAGALHÃES, 

RAUL SÉRGIO BRENNER, PEDRO BIANCHI, SILVIA ELISA WEISSHEIMER, 

VERA LUCIA GRACIANI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24.498/PR, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:7.295/PR

 Vistos.

Dou por prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 

933-947, uma vez que, embora o relator do REsp n. 1.361.799, afetado 

como representativo de controvérsia, tenha determinado a suspensão de 

ações que versassem acerca das matérias que lhe são objeto, houve a 

desafetação do referido Recurso Especial em 27/9/2017.

Assim, DÊ-SE CUMPRIMENTO AO DESPACHO DE FLS. 909, INTIMANDO-SE 

O BANCO EXECUTADO PARA pagar a quantia remanescente acrescida da 

multa do artigo 475-J do CPC/73, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

Às providências. Intimem-se. Certifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 939544 Nr: 54347-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA LARRANHAGAS MAMEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR VIANNA DE ARRUDA - 

OAB:6499-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença. Portanto, promovam-se as devidas 

anotações, comunicando o Cartório Distribuidor.

Intime-se a devedora, através de seu patrono, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito, acrescido de custas (fls. 101/102).

Na hipótese de o devedor ser representada pela Defensoria Pública ou 

quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 
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cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citada na forma art. 256 do CPC e tiver sido revel na fase de 

conhecimento.

Não ocorrendo o pagamento no mesmo prazo, o débito será acrescido de 

multa de 10% e também de honorários advocatícios de 10%, de acordo 

com o § 1º do art. 523 do CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresente 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 888256 Nr: 22047-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO SALES DA 

SILVA (UNIJURIS/UNIC) - OAB:7.590-B/MT, Pedro Henrique Ferreira 

Marques - OAB:14805-E, UNIC - UNIJURIS - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente demanda, ao que julgo o feito extinto o feito COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO com base no art. 487, I, do CPC. Face a 

declaração de má-fé da autora, condeno a mesma ao pagamento da multa 

estabelecida no art. 81 do CPC, no patamar de 10% sobre o valor da 

causa.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, e ao 

pagamento de honorários da parte adversa, ao que fixo estes 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, § 

2o e 85, § 2o todos do CPC, ressalvando a condição de suspensão da 

exigibilidade dos aludidos valores, face ao que dispõe o art. 98, § 3o do 

CPC.P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe-se o disposto no art. 611 

da CNGC, procedendo-se as anotações e baixas de 

estilo.Cumpra-se.Cuiabá/MT., 14 de março de 2.018.Luiz Octávio O. Saboia 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1102843 Nr: 11651-64.2016.811.0041

 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: JUAREZ DE JESUS PINTO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESCONHECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A/MT, DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - 

OAB:20519-O, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, ISABELLY 

FURTUNATO - OAB:21.705-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 11651-64.2016.811.0041

 Código: 1102843

Vistos.

Este feito encontra-se concluso aguardando prolação de 

Despacho/Decisão.

Contudo, a exequente por meio de petição, solicita os autos para realizar 

carga.

Posto isto, devolvo os autos a secretaria sem manifestação.

Após, conclusos.

Cuiabá, 14 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.: 272969 Nr: 3605-04.2007.811.0041

 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: MÔNICA RITA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON JOAO DA SILVA PONCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS - OAB:14354/MT, LILIAN VANESSA MENDONÇA PAGLIARINI 

E SOUZA - OAB:8400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA MARIA NICOLETTI 

PILLON GARCIA - OAB:10.442, VANDERLEY SOUZA AMORIM - 

OAB:10.207/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de desentranhamento dos documentos que instruem à 

inicial, que deverão ser substituídos por cópias.

Ademais, considerando que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso negou 

provimento ao recurso de apelação, e os autos retornaram à Primeira 

Instância e, intimadas as partes, não mais qualquer pedido, remetam-se os 

autos ao arquivo.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1066168 Nr: 53748-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA KUROKAWA HIGA, CRISTINA 

KUROKAWA HIGA, EDSON TAKAHIRO HIGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEYOGO COMÉRCIO DE SORVETES E AFINS 

LTDA - ME, ELIZANJELA DO CARMO DIAS, WALTER TAPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 53748-16.2015.8110041 (Código 1066168)

 Vistos.

O requerente pretende a citação por hora certa dos executados 

ELIZANJELA DO CARMO DIAS E WALTER TAPIAS TETILA, sob a alegação 

que ficou demostrado na certidão de lavra o oficial de justiça, que os 

executados estariam tentando se ocultar, obstruindo a prestação 

jurisdicional.

Verifica-se pelo teor da certidão do oficial de justiça de fls. 71, que há 

indícios que os executados estejam se ocultando intencionalmente.

Assim, determino que proceda-se o desentranhamento do mandado de fl. 

70 para nova diligência, contudo deverá o Sr. Oficial de Justiça cumprir a 

citação observando o que se estabelece os art. 252 e 253 do NCP:

“Art. 252. 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.

Art. 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, 

independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à 

residência do citando a fim de realizar a diligência.” (grifo nosso)

Devendo, no caso supra, a Gestora Judicial atentar-se ao disposto no art. 

254 do CPC:

“Art. 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de 

secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 

(dez) dias, contado da data da juntada do mandado aos autos, carta, 

telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência.” 

(grifo nosso)

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 9 de março de 2018.

 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 832260 Nr: 37857-23.2013.811.0041

 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): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o feito, devendo a parte 

autora ser intimada na pessoa de seu advogado, no prazo de 05 (cinco) 

dias, para manifestar sobre o pagamento da condenação postulando o 

que entender de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155333 Nr: 34059-49.2016.811.0041

 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: AELTON DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte AUTORA ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES aos Embargos opostos pela parte 

REQUERIDA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 855529 Nr: 57958-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO ROSA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC MECÂNICA E IMPLEMENTOS LTDA - 

ME, GLADEMIR VALDOMERI, DILAMAR VALDOMERI COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8.660, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora ser intimada na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s).94, tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s) para citação. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1173434 Nr: 41482-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 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 10 

(dez) dias, re querendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880811 Nr: 17301-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ROCHA VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: suzimaria maria de souza 

artuzi - OAB:14231

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660/MT

 Vistos.

A impugnação apresentada pela requerida é destituida de prova e 

fundamentos. O feito possui 5 (cinco) volumes e demandará a análise de 

um grande volume de documentos. O perito detalhou na proposta de 

honorários todos os trabalhos a serem executados.

Assim sendo, entendo que a impugnação existente nos autos não deve 

prosperar , seja em função da aludida impugnação não ter apresentado 

elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, bem como 

diante da complexidade da matéria a ser periciada não há que se falar em 

redução dos honorários apresentados.

Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais e homologo a 

proposta dos honorários periciais de fls. 612/616, determinando que o 

requerido efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão saneadora, 

intimando-se o perito para dar inicio aos trabalhos.

Intime-se, ainda, o requerido para que manifeste-se acerca da petição de 

fl. 618 em 10 (dez dias.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso na 

me 02/2018-CNJ.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000580-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA DOS ANJOS (REQUERENTE)

FABIANA DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

MOACIR LEITE PADILHA (REQUERENTE)

EDILSON DE OLIVEIRA CONCEICAO (REQUERENTE)

BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO (REQUERENTE)

JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO (REQUERENTE)

MARLENE DE FATIMA FERREIRA (REQUERENTE)

ALINE MARA DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

PABLO DARLAN LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DOMINGOS ALIBERTO (REQUERENTE)

CLAUDIO PROCOPIO DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

JOAQUIM GERALDO DE MORAIS (REQUERENTE)

JEAN MARC DIAS LOPES (REQUERENTE)

JOSMAR CAMARGO (REQUERENTE)

APARECIDO CIPRIANO DOS SANTOS (REQUERENTE)

JAIR DE JESUS JACOB (REQUERENTE)

DIVAN PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

RHAIANNI MENEZES DA COSTA (REQUERENTE)

EDMAR VICENTE NOGUEIRA (REQUERENTE)

JULIENE PEREIRA DA CRUZ SILVA (REQUERENTE)

RODRIGO APARECIDO DA SILVA VIEIRA (REQUERENTE)

SERGIO TERUO KAWANO JUNIOR (REQUERENTE)

THAYANNA DE ARAUJO SIQUEIRA (REQUERENTE)

MANOEL PEREIRA AIRES (REQUERENTE)

CARLOS LEMES DE LIMA (REQUERENTE)

GILSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

RICARDO LEMES ALVES (REQUERENTE)

IVANDEMIR LUIS DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA SETUBA CUNHA (REQUERENTE)

JOANIL LOURENCO DE SIQUEIRA (REQUERENTE)

MARIA LUCINDA DE OLIVEIRA FINCO (REQUERENTE)

MARIA RITA CARVALHO SILVA (REQUERENTE)
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JESUS RODRIGUES DE PAULA (REQUERENTE)

EDSON LUIS DE MELO (REQUERENTE)

JOAQUIM DE SOUZA (REQUERENTE)

BRASILIANO ODORICO DA SILVA (REQUERENTE)

ROSIMEIRE OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

GONCALINO ADALBERTO CONCEICAO (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA FRANCISCA FILHA (REQUERENTE)

EVANILSON FRANCISCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

REGINA BENEDITA DA SILVA (REQUERENTE)

CLEBER BASILIO SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

HONYLBERSON CABRAL DE ALMEIDA (REQUERENTE)

NILSON MOREIRA SOARES (REQUERENTE)

FRANCISCO VIEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

ROSALINA PIRES BOLENE CAVICHIONE (REQUERENTE)

MARIA RILVANE MENEZES DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS ANTONIO DE BELEM (REQUERENTE)

EDNEIA ALVES MATOS (REQUERENTE)

MIRIAN PAES DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA EMILIA GAHYVA DE FIGUEIREDO (REQUERIDO)

DUILIO MAYOLINO FILHO (REQUERIDO)

MARIA DA PENHA IMPERIAL MAYOLINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000580-77.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MIRIAN PAES DE BARROS, CARLOS ANTONIO DE BELEM, 

EDNEIA ALVES MATOS, NILSON MOREIRA SOARES, FRANCISCO VIEIRA 

DE SANTANA, ROSALINA PIRES BOLENE CAVICHIONE, MARIA RILVANE 

MENEZES DA COSTA, REGINA BENEDITA DA SILVA, CLEBER BASILIO 

SOUZA FERREIRA, HONYLBERSON CABRAL DE ALMEIDA, ROSIMEIRE 

OLIVEIRA SANTOS, GONCALINO ADALBERTO CONCEICAO, MARIA 

CLAUDIA FRANCISCA FILHA, EVANILSON FRANCISCO DOS SANTOS, 

JESUS RODRIGUES DE PAULA, EDSON LUIS DE MELO, JOAQUIM DE 

SOUZA, BRASILIANO ODORICO DA SILVA, SERGIO TERUO KAWANO 

JUNIOR, THAYANNA DE ARAUJO SIQUEIRA, MANOEL PEREIRA AIRES, 

CARLOS LEMES DE LIMA, RHAIANNI MENEZES DA COSTA, EDMAR 

VICENTE NOGUEIRA, JULIENE PEREIRA DA CRUZ SILVA, RODRIGO 

APARECIDO DA SILVA VIEIRA, APARECIDO CIPRIANO DOS SANTOS, JAIR 

DE JESUS JACOB, DIVAN PEREIRA DA SILVA, CLAUDIO PROCOPIO DE 

FIGUEIREDO, JOAQUIM GERALDO DE MORAIS, JEAN MARC DIAS LOPES, 

JOSMAR CAMARGO, PABLO DARLAN LIMA DOS SANTOS, DOMINGOS 

ALIBERTO, JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO, MARLENE DE FATIMA 

FERREIRA, ALINE MARA DA CRUZ E SILVA, MOACIR LEITE PADILHA, 

EDILSON DE OLIVEIRA CONCEICAO, BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO, 

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA DOS ANJOS, FABIANA DE CAMPOS 

SILVA, MARIA APARECIDA SETUBA CUNHA, JOANIL LOURENCO DE 

SIQUEIRA, MARIA LUCINDA DE OLIVEIRA FINCO, MARIA RITA CARVALHO 

SILVA, GILSON FERREIRA DOS SANTOS, RICARDO LEMES ALVES, 

IVANDEMIR LUIS DIAS DA SILVA REQUERIDO: ANA EMILIA GAHYVA DE 

FIGUEIREDO, DUILIO MAYOLINO FILHO, MARIA DA PENHA IMPERIAL 

MAYOLINO Autos nº 1000580-77.2018.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Produção Antecipada de Provas ajuizada por Mirian Paes de Barros e 

Outros em desfavor de Espólio de Carlos augusto Figueiredo representado 

por Ana Emília Gahyva de Figueiredo, Duilio Mayolino Filho e Maria da 

Penha Imperial Mayolino, para a realização de prova pericial. Consta na 

inicial que a parte autora integra a Associação de Pequenos Agricultores 

Familiares Recanto Flor do Serrado, sendo que há mais de 03 (três) anos 

adquiriram posse do imóvel situado na margem direita do Rio Coxipó, 

realizando benfeitorias, edificações de residências, cercas para 

delimitação, dentre outras. Aduz que após a realização das benfeitorias, 

os autores foram surpreendidos por uma decisão judicial destinada ao 

Senhor Olinto das Dores Magalhães e Outros, sem constar o nome de 

qualquer dos autores ou da associação, sendo que o Sr. Oficial de Justiça 

estava acompanhada de Duilio Mayolino Filho, ora requerido, informando 

que este era proprietário das terras, indicando que as casas deveriam ser 

derrubadas. Informa a existência de cercas que separavam a área de 

posse do requerido da área possuída pelos autores. Acrescenta que 

sofreram violência física e moral praticada pelo requerido Duilio Mayolino 

Filho, que realizou a desocupação em local diverso do determinado na 

decisão judicial. Registra que um dos associados foi abordado em sua 

residência por homens armados, que ordenaram a sua saída, bem como 

atearam fogo na construção e nos pertences que a guarneciam. A 

decisão que determinou a reintegração do requerido na área se origina do 

processo nº 12608-12.2009.811.0041 (cód. 375880). Informa que na data 

de 02 de outubro de 2017 os autores foram vítimas de uma ação de 

reintegração de posse, sem que fossem parte da ação originária, tendo 

suas residências destruídas e benfeitorias destruídas. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se de Produção 

Antecipada de Provas ajuizada por Mirian Paes de Barros e Outros em 

desfavor de Espólio de Carlos augusto Figueiredo representado por Ana 

Emília Gahyva de Figueiredo, Duilio Mayolino Filho e Maria da Penha Imperial 

Mayolino, na qual se pretende a realização de prova pericial para se aferir 

a extensão dos danos causados em decorrência da reintegração de 

posse deferida no processo nº 12608-12.2009.811.0041 (cód. 375880). A 

presente ação não tem condições de prosperar, por não estarem 

presentes as condições legais para o seu exercício, no caso o interesse 

processual ou o de agir. O interesse de agir resta demonstrado quando o 

autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o 

bem pretendido, interesse esse que está sendo resistido pela parte ex 

adversa, bem como quando a via processual lhe traga utilidade real, ou 

seja, a possibilidade de que a obtenção da tutela pretendida melhore na 

sua condição jurídica. No caso em tela, a parte autora pretende a 

produção antecipada de prova, a fim de se verificar que os requeridos 

são ou não proprietários das terras em que os autores eram possuidores, 

todavia, foram expulsos em razão de determinação judicial de reintegração 

de posse, no processo nº 12608-12.2009.811.0041 (cód. 375880), em 

trâmite perante a 2ª Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT. 

Sem maiores delongas, dispõe o art. 381, do Código de Processo Civil: Art. 

381. A produção antecipada de prova será admitida nos casos em que: I – 

haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a 

verificação de certos fatos na pendência da ação; II – a prova a ser 

produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio 

adequado de solução de conflito; III – o prévio conhecimento dos fatos 

possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Analisando detidamente 

os autos, verifica-se que o pedido não se encontra relacionado com 

qualquer das hipóteses elencadas na legislação processual. Em consulta 

ao sistema APOLO, observa-se que nos autos de nº 

12608-12.2009.811.0041 (cód. 375880), em trâmite perante a 2ª Vara 

Especializada de Direito Agrário de Cuiabá/MT, já houve a prolação da 

sentença, aguardando o trânsito em julgado, sendo que até a presente 

data não há notícias de interposição de recurso, restando consolidada a 

reintegração de posse feita na demanda. Desse modo, considerando que 

já ocorreu a reintegração de posse nos autos acima mencionados, desde 

a data de 02 de outubro de 2017 e que a produção antecipada de provas 

possui caráter emergencial, não há que se falar em produção antecipada 

de provas no presente feito. Conforme narrativa na petição inicial, a parte 

autora já desocupou a área e seus alegados imóveis e benfeitorias foram 

destruídos, sendo assim, aprova que se pretende já se tornou impossível 

de ser obtida, devendo a parte autora se valer da via processual 

adequada para a apuração dos supostos danos. Importante ressaltar que 

os autores podem realizar as diligências necessárias para averiguar se a 

área da qual eram meramente possuidores era de propriedade dos 

requeridos. Assim, inadequada a via processual ajuizada pelos autores 

diante da ausência de interesse de agir. Nesse sentido, a jurisprudência: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDA CAUTELAR 

INCIDENTAL DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PRELIMINARES - 

INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E DESCUMPRIMENTO 

DO ARTIGO 526 DO CÓDIGO DE RITOS - AFASTADAS - PRODUÇÃO DE 

PROVA - PLOTAGEM EXATA LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS - AUSENTE 

REALIDADE QUE RECLAME JURISDIÇÃO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO 

DA AÇÃO ARTIGO 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A produção 

de prova fora do momento e processo a que se destina, tem lugar, se e 

quando a situação fático-jurídica da prova que se pretende produzir 

colocar em risco o direito de quem a invoca, caso sua produção ocorra no 

espaço processual e temporal próprio. Ausente essa necessidade, não há 

falar-se em produção de prova, seja documental, testemunhal ou pericial 

fora do momento e do processo que se reclama sua produção. Se 

ausente pressuposto e fundamento para a realização da prova no bojo de 

ação cautelar de antecipação de provas, particularmente porque se 
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constata que não guarda nem mesmo pertinência subjetiva com as ações 

de conhecimento correlatas, configura-se marcante a ausência de 

interesse processual do autor, revelado pela inadequação da via eleita, 

realidade fático-jurídica que leva à extinção do processo cautelar, a teor 

do disposto no artigo 267, VI, do CPC. (AI 37769/2010, DES. GUIOMAR 

TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/07/2010, Publicado no DJE 28/07/2010) EMENTA: CAUTELAR 

PRODUÇÃO ANTECIPADA PROVAS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN 

MORA. PRESENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL. 

INADEQUAÇÃO VIA ELEITA. 1. A ação cautelar de produção antecipada 

de prova visa, apenas, resguardar a prova para eventual demanda 

posterior. Assim, tem natureza puramente processual, sendo, portanto, 

medida transitória e voluntária. 2. Afasta-se a condenação ao pagamento 

dos honorários sucumbenciais, pois a ação cautelar de produção 

antecipada de provas é um procedimento de cunho meramente 

homologatório e preventivo, não havendo o que se falar em ônus 

sucumbenciais. (TJMG - Apelação Cível 1.0452.09.043191-0/004, 

Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

24/04/2014, publicação da súmula em 09/05/2014) Com estes 

fundamentos, demonstrada a ausência de interesse processual, INDEFIRO 

de plano a petição inicial, em consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I e VI, do Código 

do Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003785-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENICE BERNARDO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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. 11956101, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033898-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GISELE DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035991-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C DA SILVA E SANTANA CUNHA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE FREITAS CUNHA OAB - MG109199 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROLANDO SANDOVAL ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID CRISTINA SANDOVAL ROCHA OAB - MT9109/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO MARCEL MASTEGUIM (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006350-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: ROLANDO SANDOVAL ROCHA RÉU: LUCIANO MARCEL 

MASTEGUIM Cite-se o requerido para apresentar contestação, no prazo 

de 15 (quinze) dias, no endereço indicado em Id. 11823390. Em caso 

negativo, desde já, defiro o pedido de citação por edital. Intime-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006352-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINIL DE CAMPOS ARRUDA PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006352-21.2018.8.11.0041 

AUTOR: MARINIL DE CAMPOS ARRUDA PEREIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte 

aos autos a procuração “Ad Judicia”. ii) Junte aos autos cópia dos 

documentos pessoais da parte autora legíveis (art. 320 do CPC). Advirto 

ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006134-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDO AMORIM SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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: 1006134-90.2018.8.11.0041 

AUTOR: RENILDO AMORIM SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos autos 

comprovante de residência legível e atualizado do autor (art. 320 do CPC); 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 45 de 514



Advirto ao autor que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). Decorrido o 

prazo, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006328-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA VILLA LOBOS D AMICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - MT0014322A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTACAO BARONEZA EVENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006328-90.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: MARIANA VILLA LOBOS D AMICO REQUERIDO: ESTACAO 

BARONEZA EVENTOS LTDA Intime-se a parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, emende a petição inicial nos seguintes termos: i) Junte aos 

autos a procuração “Ad Judicia”. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006369-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MOLINA JAYME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINY DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT22779/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006369-57.2018.8.11.0041 

AUTOR: LARISSA MOLINA JAYME RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/04/2018, às 08h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré 

informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá 

ser certificado no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser 

intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo 

do andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como 

recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da 

gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004935-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAPTON INFORMATICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT0014500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031023-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. G. E. S. (AUTOR)

A. V. G. E. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES OAB - MT0012026A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (RÉU)

DELTA AIR LINES INC (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES BRESSANE OAB - MT0008616A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1031023-45.2017.8.11.0041 

AUTOR: ANNA VICTORIA GRIGOLI E SOUZA, MARIA VALENTINNA 

GRIGOLI E SOUZA RÉU: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., DELTA 

AIR LINES INC Intime-se a parte autora para juntar o acordo entabulado 

entre as partes, no prazo de 10 (dez) dias. Após a juntada, dê-se vistas 

ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031002-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE EVANGELISTA DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT0014360A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021891-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA EILERT DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

José Rodolfo Novaes Costa OAB - MT0007436A-O (ADVOGADO)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032162-32.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018777-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT20906/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ZEFERINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1037338-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINHA DOS SANTOS (EMBARGANTE)

NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES (EMBARGANTE)

MARIA GORETI CESCONETTO DE ARRUDA MARCONDES (EMBARGANTE)

ARDUINO DOS SANTOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL OAB - MT0004624A (ADVOGADO)

IVALDIR PAULO MUHL OAB - MT17441/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA OAB - MT0009233A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005339-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 790292 Nr: 44333-14.2012.811.0041

 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: AGROSHOP - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSINES CONSULT CONSULTORIA DE 

NEGÓCIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON SOUZA CARDOSO 

JUNIOR - OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA 

- OAB:5053-B/MT, LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - OAB:11635/MT

 Realmente a parte autora comprovou ao Juízo que a sócia Gislaine de 

Souza Vendrame compareceu na empresa Real Brasil para coleta do 

padrão gráfico, informação essa que não foi repassada ao Juízo antes da 

prolação da decisão de fls. 160/161, ficando desde já consignadas as 

escusas desse julgador.

Em consequencia, resta prejudicada a audiência designada para coleta de 

padrão gráfico.

Intimem-se as partes da data do início dos trabalhos periciais, qual seja, 09 

de abril de 2018 às 14h30, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 

n. 1856, Bairro Bosque da Saúde, CEP 78075-050, Cuiabá-MT, conforme 

petição de fls. 171/173.

No mais, aguarde-se a entrega do laudo, intimando-se a seguir as partes 

para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945263 Nr: 57551-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 
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JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Ante a concordância da parte exequente (fls. 113), acolho a impugnação 

de fls. 106/109 para fixar o débito exequendo no montante de R$ 4.877,26 

(quatro mil oitocentos e setenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Expeça-se certidão de crédito para fins de habilitação da exequente nos 

autos de Recuperação Judicial.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 945135 Nr: 57444-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA LOPES LTDA, UNIKO 87 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMV COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JÚNIOR - OAB:160.493 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO APARECIDO LEITE C. 

PRATES - OAB:4652

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.Condeno ainda a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Transitada em julgado, arquive-se com as devidas 

baixas.Publique-seIntime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915284 Nr: 40391-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BARÃO DE MAUÁ, ZIRLANE 

FRANCO GODOY DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON CABRAL, NADIR DUARTE DE 

ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT, MARCELO SILVA MOURA - 

OAB:12.307/O-MT

 Intime-se novamente a parte autora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe ao Juízo se a testemunha Zirlane Franco Godoy da Silveira ainda 

reside no Condomínio Edificio Barão de Mauá.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 762559 Nr: 15091-10.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBRICA DE TRONCOS ROMANCINI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROQUE RIBEIRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA FABIOLA PADILHA DIAS 

- OAB:11256-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERNANI ZANIN - 

OAB:11770/MT, LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - 

OAB:16928

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, com fundamento no artigo 550 do Código Civil de 

1.916, combinado com os artigos 487, I, do Código de Processo Civil, para 

declarar o domínio de FÁBRICA DE TRONCOS ROMANCINI, sobre a parte 

da área usucapienda (45,16m² incidente na matrícula n° 21.636, registrada 

no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da 

1ª Comarca de Cuiabá-MT – Lote de terreno sob n° 08, quadra 09, 

loteamento Jardim Bela Vista, na cidade de Cuiabá - MT), devidamente 

caracterizada nas figuras 11 e 12 do laudo pericial (fl. 260/261), servindo 

a presente sentença de título para o desmembramento da porção referida 

e registro no Cartório de Registro de Imóveis desta comarca. Expeça-se o 

competente mandado de inscrição ao 2º Cartório de Registro de Imóveis 

desta Comarca de Cuiabá - MT. Em face da sucumbência recíproca, 

CONDENAR ao pagamento das custas processuais na proporção de 70% 

(setenta por cento) ao autor e 30% (trinta por cento) ao requerido, e 

quanto aos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, e estabeleço que fiquem a cargo das 

partes, arcando cada uma com o custo do seu respectivo patrono, nos 

termos do disposto nos arts. 85 e 86, do Código de Processo Civil. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor dos 

requeridos, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só 

poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico das 

partes, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos, com as anotações e baixas de estilo.Publique-se.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 941073 Nr: 55196-58.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AHQA, MAIKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGR LINHAS AEREAS S/A (GOL LINHAS 

AEREAS INTELIGENTE S.A )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216, RAFAELLA LORY DA SILVA E SILVA - 

OAB:12445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:84.367/RJ, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:OAB/MT 8117

 Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da prolação desta sentença. Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% 

(vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, 

do CPC/2015.Transitada em julgado a sentença e não havendo 

r e q u e r i m e n t o ,  a r q u i v e m - s e  o s  p r e s e n t e s 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 168540 Nr: 18097-06.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASER LOUZADA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARGEMIZA DE CAMPOS 

FIGUEIREDO, ESPÓLIO DE FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO, MANOEL 

DA CRUZ PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, CARLOS ROBERTO DE AGUIAR - OAB:5.668/MT, FÁBIO 

ALVES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 8.083, MARIA ABADIA AGUIAR - 

OAB:2.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:4.410/MT

 Intime-se o exequente Aser Louzada da Cruz para que regularize sua 

representação processual no bojo dos autos em apenso de n. 

2896-56.2013.811.0041, código n. 796544, no prazo de 15 (quinze)dias.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 96794 Nr: 502-77.1993.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquário Engenharia e Comércio S/A, ANILDO 

LIMA BARROS, JOEL SILVA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO TAMBELINI - 

OAB:2716-A

 Em face do teor da certidão de fls. 628, INDEFIRO o pedido de fls. 669.

Registro ainda que a execução é movida no interesse do exequente e não 

o contrário.

A pretensão do exequente para que o executado acompanhe o Sr. Oficial 

de Justiça para o cumprimento do mandado de penhora não encontra 

qualquer fundamento.

A diligência é do exequente.

No mais, intime-se o exequente para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito, bem como indique a localização dos bens 

penhoraveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 11765 Nr: 11016-45.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRAL MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 

JOÃO JOSÉ DE CAMPOS, ANA GABRIELA FIGUEIREDO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LELIO TEIXEIRA COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO JOVENTINO COELHO - OAB:5950-A/MT

 Indefiro o pedido de fls. 268, visto que no imóvel indicado ainda constam 

hipotecas até o 4 grau, conforme documento de fls. 247.

Outrossim, intime-se a parte exequente para que apresente o 

demonstrativo atualizado do débito, e indique bens penhoraveis, livres e 

desembaraçados, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 200400 Nr: 17483-64.2005.811.0041

 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: OLIETA GONÇALINA PAES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRACEMA DIAS PINTO, JOALDO ANDRÉ DA 

ROCHA, MARIA HELENA SANTOS SILVA, EDIFÍCIO ATLANTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - OAB:7440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR FÉLIX DA SILVA - 

OAB:7.507/MT, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585

 Intime-se a parte autora para que apresente ao Juízo os documentos 

constantes da nota de devolução n. 7538/2016, de fls. 193, no prazo de 

60 (sessenta) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 19930 Nr: 13137-12.2001.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA MACEDO, LÍGIA MARCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RIBEIRO, LÚCIA FÁTIMA DE 

AMORIM RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA GONÇALVES 

BANDEIRA DUARTE - OAB:6659/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - 

OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 Incabível a aplicação do art. 940 do CC, pois estamos diante da fase 

executiva e não de conhecimento, devendo o cumprimento de sentença se 

pautar pelo que foi fixado por esta.

Incabível a condenação na penas de litigância de má-fé, visto que somente 

após várias decisões houve a elucidação de como deveria ser o cálculo 

do débito exequendo, o qual, aliás, ainda pende de fixação.

Retornem aos autos ao contador do Juízo para esclarecimentos acerca se 

houve ou não consideraçao no cálculo de fls. 548/549 das custas 

indicadas às fls. 552/553, sendo que em caso de omissão, que seja refeito 

o cálculo.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764835 Nr: 17496-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOÃO DE SOUZA PINTO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DA SILVA DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON KUNZE - OAB:3539/MT

 Não cabe ao Sr. Oficial de Justiça quantificar o mínimo necessário para a 

estruturação do imóvel do exequente, mas sim a este incumbe apresentar 

ao Juízo orçamentos de materiais gastos e serviços prestados para os 

fins de cumprimento de sentença.

Assim, intime-se a parte exequente para que proceda à emenda da 

petição de cumprimento de sentença, apresentando ao Juízo o valor certo 

para fins de conserto do imóvel, bem como atualizando o montante a título 

de alugueis, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 452176 Nr: 24346-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEY XAVIER DAS CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 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: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11.652/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 O cálculo efetuado pela contadoria do Juízo obedeceu aos patamares 

fixados na decisão de fls. 810, não utilizou juros compostos como 

sustenta a impugnante e se mostra escorreito, razão pela qual o 

HOMOLOGO.

Quanto as astreintes não cabe nessa quadra processual qualquer 

discussão quanto à sua fixação.

No que tange ao valor e periodicidade, visualizo que foram apenas 04 

(quatro) dias e no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que não se 

mostra excessivo e nem importa em enriquecimento ilícito.

Assim, REJEITO a impugnação de fls. 823/833.

Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará de levantamento em favor 

da parte exequente do importe de R$ 17.483,59 (dezessete mil 

quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), com 

rendimentos, devendo informar se houve ou não alteração nos dados 

bancários de fls. 845.

Valores remanescentes deverão ser restituídos à parte executada, que 

deverá apresentar os dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 420878 Nr: 6559-18.2010.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVÁDIO CORREA FERRER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICIAL(A) DO 2º SERV. NOTARIAL E REG. 

DA 1ª CISCUNSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 Desentranhe-se a peça processual de fls. 628/629 e entregue-a ao seu 

subscritor, mediante recibo nos autos, visto que, em que pese o 

endereçamento a esse Juízo e numero de referência, a pessoa de Ernesto 

Ferreira da Silva Neto não é parte nos autos.

No que tange ao requerimento de fls. 628, INDEFIRO o início da fase de 

cumprimento de sentença, visto que a parte executada é beneficiária da 

Justiça Gratuita, devendo o exequente comprovar alteração fática de sua 

capacidade econômica.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para tal finalidade.

Nada sendo requerido, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1112178 Nr: 15609-58.2016.811.0041

 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: WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM BGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Às fls. 131/133, consta petição da União alegando que este juízo não é 

competente para análise do feito.

Considerando que a matéria discutida possui interesse da União, a 

competência para análise do feito será da Justiça Federal, nos termos do 

art. 109, I, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 

federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou 

oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as 

sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nessa toada, diante do teor do entendimento sumular nº. 150 do STJ, o 

qual preleciona que “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência 

de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, 

suas autarquias ou empresas públicas”, determino a remessa dos autos à 

Justiça Federal para análise de reconhecimento de sua competência.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 983462 Nr: 15595-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHIMAZAKI FOSS & FOSS LTDA EPP, MARIANE 

SHIMAZAKI FOSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULA DE LOURDES GUIMARÃES, ROMULO 

CESAR MIRANDA GUIMARAES, REGINA MACEDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAISSA DE LARA PINTO 

MARQUES - OAB:12161/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, LEVY DIAS MARQUES - OAB:5828/MS, RODRIGO 

SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 879778 Nr: 16593-13.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESWALTER ZANETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DE ANDRADE 

- OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRGIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE AUTORA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem o interesse 

na composição amigável, nos termos do acordo coletivo homologado, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090839 Nr: 6481-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÃOES 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:14994-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a impugnação 

de fls. 69/103, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1090910 Nr: 6533-10.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILBENE APARECIDA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1031481 Nr: 37496-35.2015.811.0041

 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: ANDRÉ DE SOUZA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCIANE PEREIRA LIMA - 

OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:103.997/MG, RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse 

em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926997 Nr: 47656-56.2014.811.0041

 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: RICHERLLY SANTOS LEANDRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDA/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 121/131, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1128484 Nr: 22384-89.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIFS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME, 

IVO DELOJO MORAES, FÁTIMA APARECIDA DE MARQUI MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA, GREEN 

STAR PEÇAS E VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRLEU JOSE DA SILVA - 

OAB:17283/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO BERGAMASCHI 

BRESCIANI - OAB:72.240/RS, FELIPE QUINTANA DA ROSA - OAB:56220, 

JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236.655/SP

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA GREEN STAR 

PEÇAS E VEICULOS LTDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário 

Eletrônico, para apresentar alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855948 Nr: 58326-90.2013.811.0041

 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: CREUDEVALDO BIRTCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ FOMENTO MERCANTIL LTDA 

SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO DA CUNHA NETO - 

OAB:12069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 16/04/2018, às 14:00 horas na Av. Hist. Rubens de Mendonça, n° 

1856, 14° andar, Sala 1403, Ed. Office Tower – Cuiabá – MT, para os 

trabalhos periciais, ficando intimadas as partes e assistentes técnicos, 

através dos seus patrono da referida designação, conforme petição de 

fls. 434.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923516 Nr: 45555-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANE JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MOREIRA SCHOLER, PRODENTE 

SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002, NATALIA BISELLI CORDEIRO - OAB:19262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1013649 Nr: 29139-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STRADA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMRJ CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CESAR VIANNA GOMES 

- OAB:2713-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 18/05/2018, às 10:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 949923 Nr: 60315-97.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO CARMINDO DA CONSTRUÇÃO 

ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, CRISTINA YUMI ALVES KUSAI 

PUPIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J V PEREIRA COMERCIO E SERVIÇOS - ME, 

IRENE BATISTA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - 

OAB:6975/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 18/05/2018, às 08:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 749522 Nr: 905-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL ELIAS DE REZENDE, CÁTIA LUCIA COSTA DE 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650/MT, RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 18/05/2018, às 08:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 920667 Nr: 43840-66.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA ROSA PEREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RAGE ABDALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO MAURÍCIO CAPITULA - 
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OAB:OAB/MT 14.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ L. XAVIER MACHADO - 

OAB:OAB/MS 7676

 Ante o exposto, com fundamento, no art. 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR o réu MARCELO 

RAGE ABDALA ao pagamento dos aluguéis entre maio a setembro de 

2014, acrescido da multa contratual e juros previstos na cláusula terceira, 

parágrafo primeiro do contrato de locação, cujo valor deverá também ser 

corrigidos pelo INPC a contar do vencimento de cada parcela, e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios ao patrono 

da autora, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, 

§8º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas às formalidades legais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 946139 Nr: 58092-74.2014.811.0041

 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: CANDIDO NISVALDO FRANÇA COELHO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SAÚDE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Cinge-se a controvérsia quanto ao possível descumprimento contratual e 

danos dele decorrentes.

 Assim, considerando inexistir nos autos o contrato de plano de saúde 

entabulado entre as partes e sendo este crucial para o deslinde do feito, 

CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para determinar, que a parte 

ré traga aos autos o contrato do seguro saúde a que faz alusão na 

contestação, devidamente assinado pelo autor, no prazo de 15 ( quinze) 

dias.

 Sem prejuízo da determinação supra, intime-se a pare autora para que 

colacione aos autos, também no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia da 

carteira do plano de saúde que aderiu.

 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.: 916282 Nr: 40962-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILVANY MELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME ABRAÃO SIMÃO DE 

ALMEIDA - OAB:14.535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:a)CONDENAR a 

requerida Hilvany Melo de Souza (locatária) ao pagamento do aluguel 

vencido no montante de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) 

corrigidos pelo INPC até a data do efetivo desembolso e com juros de mora 

de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada 

prestação;b)CONDENAR a requerida Francisca Roseny Augusto de 

Andrade (Locatária) ao pagamento das custas e honorários advocatícios 

arbitrados em R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 

8º, do CPC.Por ser a ré beneficiária da gratuidade da justiça, ficam as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência sob condição suspensiva de 

exigibilidade podendo ser executadas se, no prazo de 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

da gratuidade (art. 98, § 3º, do CPC).Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos observadas as formalidades 

legais.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 753115 Nr: 5001-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES ALVES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO DA SILVA BRITO, ZÉLIA ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:5658 - E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, ELSO 

FERNANDES DOS SANTOS - OAB:3342-A/MT

 Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca da justificativa 

de fls. 547/549 e impugnação com proposta de acordo de fls. 553/557, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 446726 Nr: 20966-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASPOMAT - ASSOCIAÇÃO DOS POSTOS DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA ME, CLAUDIO ZANOTTO, 

CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR, DOROTHY ELIZA ZANOTTO, KAROLINA 

CURADO ZANOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:7816-B, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - OAB:7002/MT, TANIA 

ZUCHIERI BRESSAN - OAB:13.375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a certidão requerida, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1058008 Nr: 50050-02.2015.811.0041

 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 FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NUBIA NARCISO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança movida por CONDOMÍNIO FLORAIS DO 

VALLE em face de JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Mediante petição de fls. 184/185, a parte requerente informa que realizou 

acordo extrajudicial com a parte ré, pugnando para que seja extinto o feito 

nos termos do item 5.2 do acordo.

Ainda na petição, pediu para consignar na sentença de homologação de 

acordo o cumprimento da cláusula décima segunda, a qual consiste na 

expedição de oficio ao Cartório de Imóveis para que realize a 

transferência de titularidade de propriedade dos imóveis relacionados no 

Termo de Relação de Garantias.

Pois bem.

A cláusula 5.2 do acordo extrajudicial (fl. 205) prevê que as partes 

envolvidas dão plena e irrevogável quitação aos processos apontados, 

nada mais podendo reclamar a qualquer título que for.

Infere-se que a cláusula 5.2 consiste na desistência dos processos ali 

elencados, portanto, não havendo falar em homologação de acordo por 

meio de sentença homologatória.

No caso em tela trata-se de ação de cobrança, sendo que da simples 

leitura do acordo extrajudicial é possível verificar que abarca um conteúdo 

mais amplo do que o da lide em trâmite.

Por tais razões da mesma forma não merece ser atendido o requerimento 

contido na cláusula décima segunda, visto que o seu teor não possui 

qualquer relação com a causa de pedir neste processo.

Assim, recebo a petição como pedido de desistência.

 Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 
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ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Autorizo desde já a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

Honorários na forma do acordo extrajudicial.

Sem condenação em custas processuais remanescentes.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1076762 Nr: 58454-42.2015.811.0041

 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 FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELINA HELENA DE AQUINO 

COSTA - OAB:21590/O, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT, TANIA MARIA SOUZA SANTOS FERREIRA - 

OAB:3926/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança movida por CONDOMÍNIO FLORAIS DO 

VALLE em face de JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Mediante petição de fls. 202/203, a parte requerente informa que realizou 

acordo extrajudicial com a parte ré, pugnando para que seja extinto o feito 

nos termos do item 5.2 do acordo.

Ainda na petição, pediu para consignar na sentença de homologação de 

acordo o cumprimento da cláusula décima segunda, a qual consiste na 

expedição de oficio ao Cartório de Imóveis para que realize a 

transferência de titularidade de propriedade dos imóveis relacionados no 

Termo de Relação de Garantias.

Pois bem.

A cláusula 5.2 do acordo extrajudicial (fl. 223) prevê que as partes 

envolvidas dão plena e irrevogável quitação aos processos apontados, 

nada mais podendo reclamar a qualquer título que for.

Infere-se que a cláusula 5.2 consiste na desistência dos processos ali 

elencados, portanto, não havendo falar em homologação de acordo por 

meio de sentença homologatória.

No caso em tela trata-se de ação de cobrança, sendo que da simples 

leitura do acordo extrajudicial é possível verificar que abarca um conteúdo 

mais amplo do que o da lide em trâmite.

Por tais razões da mesma forma não merece ser atendido o requerimento 

contido na cláusula décima segunda, visto que o seu teor não possui 

qualquer relação com a causa de pedir neste processo.

Assim, recebo a petição como pedido de desistência.

 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.

Autorizo desde já a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

Honorários na forma do acordo extrajudicial.

Sem condenação em custas processuais remanescentes.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1036961 Nr: 40059-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para: a) DECLARAR 

inexistentes os débitos referentes às faturas dos meses de maio/2015, no 

valor de R$ 104,06 (cento e quatro reais e seis centavos), e de julho/2015, 

no valor de R$ 578,60 (quinhentos e setenta e oito reais e sessenta 

centavos).Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (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.: 1078115 Nr: 295-72.2016.811.0041

 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: CONDOMINIO FLORAIS DO VALLE, FERNANDO ORSINI 

NUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO DE AQUINO LINS - 

OAB:21.050, NÚBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6.247OABMT, NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:6247/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONISIO NEVES DE SOUZA 

FILHO - OAB:3.646/MT

 Trata-se de Ação de Cobrança movida por CONDOMÍNIO FLORAIS DO 

VALLE em face de JF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.

Mediante petição de fls. 188/189, a parte requerente informa que realizou 

acordo extrajudicial com a parte ré, pugnando para que seja extinto o feito 

nos termos do item 5.2 do acordo.

Ainda na petição, pediu para consignar na sentença de homologação de 

acordo o cumprimento da cláusula décima segunda, a qual consiste na 

expedição de oficio ao Cartório de Imóveis para que realize a 

transferência de titularidade de propriedade dos imóveis relacionados no 

Termo de Relação de Garantias.

Pois bem.

A cláusula 5.2 do acordo extrajudicial (fl. 209) prevê que as partes 

envolvidas dão plena e irrevogável quitação aos processos apontados, 

nada mais podendo reclamar a qualquer título que for.

Infere-se que a cláusula 5.2 consiste na desistência dos processos ali 

elencados, portanto, não havendo falar em homologação de acordo por 

meio de sentença homologatória.

No caso em tela trata-se de ação de cobrança, sendo que da simples 

leitura do acordo extrajudicial é possível verificar que abarca um conteúdo 

mais amplo do que o da lide em trâmite.

Por tais razões da mesma forma não merece ser atendido o requerimento 

contido na cláusula décima segunda, visto que o seu teor não possui 

qualquer relação com a causa de pedir neste processo.

Assim, recebo a petição como pedido de desistência.

 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.

Autorizo desde já a devolução de documentos mediante recibo nos autos, 

ficando cópias.

Honorários na forma do acordo extrajudicial.

Sem condenação em custas processuais remanescentes.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 721626 Nr: 17132-81.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ALVES DA SILVA, EDILENE MARIA 

RODRIGUES ALVES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA ZAFINO IZIDORO 

FERREIRA MENDES - OAB:12794-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DUARTE 

TEIXEIRA - OAB:11383

 Trata-se de Ação de Execução em que Mútua – Caixa de Assistência dos 

profissionais do CREA que move em desfavor de Nilson Alves da Silva e 

Edilene Maria Rodrigues Alves.

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.

 Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917629 Nr: 41825-27.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO AUGUSTO DORILEO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMEM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS - 

OAB:17.132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO RODRIGUES 

PEREIRA - OAB:15.259/MT, RODOLFO CESAR VASCONCELOS 

MOREIRA - OAB:8.719/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse 

em executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 87664 Nr: 6681-51.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURUENA EMPREENDIMENTOS DE 

COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT, JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - 

OAB:4.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERENTE, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para retirar a Carta Precatória 

expedido, no prazo de 10 (dez) dias, e comprovar sua distribuição, em 20 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1087278 Nr: 4862-49.2016.811.0041

 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: DAYANE ALMEIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre a petição de 

fls. 141/147, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 173847 Nr: 22353-89.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR COCHONE LOÇÃO, BOOLEANOS CONSULTORIA 

ADMINISTRATIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUIZA PERÓN MEDINA - 

OAB:7.295/MT, ANDREA PINTO BIANCARDINI - OAB:5.009/MT, 

FABRICIO CRUZ SOARES DA SILVA RANER - OAB:OAB/RJ 170.532, 

KAROLINE RODRIGUES FÁVERO - OAB:8018/MT, LEONARDO GOMES 

DA SILVA - OAB:200.387 RJ, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, Jefferson Silveira Barbosa - OAB:93964/RJ, LEANDRO 

MATTOS DE CERQUEIRA - OAB:124.487, PAULO FERNANDO 

SCHNEIDER - OAB:8117/MT, PAULO SCHNEIDER - OAB:8.117, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimem-se os terceiros Booleanos Consultoria Administrativa Ltda e 

Monte Maria Consultoria Eireli ME para que colacione aos autos o extrato 

do débito condominial dos imóveis arrematados, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Por outro lado, considerando a notícia de que a exequente Nair Cochone 

Loção, a mesma 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 requerente para juntar a Certidão de óbito e regularizar 

o polo ativo da presente demanda, para posterior prosseguimento do feito.

Manifeste-se ainda a parte exequente acerca do pedido de habilitação de 

crédito juntado às fls. 961/967, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 881589 Nr: 17761-50.2014.811.0041

 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: CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TANAKINHA EIRLI-EPP - 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU GONÇALES - 

OAB:174404, IBERE RICARDO JANUARIO EVANGELISTA - 

OAB:292.032/SP, TATIANA TEIXEIRA - OAB:201849/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:MT 19.198, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:MT 22761/B

 Certifico e dou fé que procedi à republicação da sentença de fls. 163/164, 

tendo em vista que o nome do advogado da publicação de fls. 165 não 

corresponde com ao do substabelecimento, de fls. 159.

 Despacho de fls.163/164: "Trata-se de Ação Monitória proposta por 

CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A em face de 

TRANSPORTADORA TAKANINHA LTDA., ambos devidamente qualificados 

na inicial.

A autora alega que é credora da requerida da quantia de R$20.480,42 

(vinte mil quatrocentos e oitenta reais e quarenta e dois centavos), 

representada por contrato de prestação de serviços com faturas 

vencidas e não pagas.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. Considerando que após ajuizamento da ação monitória e a 

constituição do título executivo pela não oposição de embargos o plano de 

partilha da empresa ré no bojo da recuperação judicial foi aprovado, deve 

ser reconhecida a ausência de interesse processual em decorrência da 

perda superveniente do objeto da ação, já que com a homologação do 

plano operou-se a novação da dívida, nos termos do art. 59 da lei 

11.101/2005. Ônus sucumbenciais devidos até a formulação do pedido de 

JG deferido que deverão ser arcados pela ré, pela aplicação do princípio 

da causalidade. Doutrina a respeito. APELAÇÃO PROVIDA. AÇÃO 

MONITÓRIA EXTINTA.” (Apelação Cível Nº 70072350705, Décima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore 

de Assis Brasil, Julgado em 27/09/2017)

Desta forma, em razão da perda superveniente do objeto, a extinção da 

presente ação é medida que se impõe.
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Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, Julgo Extinto o Processo sem Resolução do Mérito.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado a sentença e não havendo requerimento, 

arquivem-se os presentes autos.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 733630 Nr: 29876-11.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GGF TRANSPORTES RODOVIÁRIO E AVIAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.O. SANTOS ME, FABIO KRINDGES SANTOS, 

ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO KRINDGES 

SANTOS - OAB:16.792 MT, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-A/MT, KEYLLA PEREIRA OKADA - OAB:16.798, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:14353

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 322/350, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878238 Nr: 15632-72.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEITON LUIS REIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA BATISTA DUARTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10.609/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 937050 Nr: 53122-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DE CASTRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA, LG 

ELETRONICS DA AMAZONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:2.255-A 

OAB/RJ, Fernando Rosenthal - OAB:146730/SP

 Pelo exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) CONDENAR as 

reclamadas solidariamente a restituir ao autor o valor de R$ 649,00 ( 

seiscentos e quarenta e nove reais), acrescido de juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir 

da data do desembolso; b) CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir 

do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice 

INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condeno as 

requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada em 

julgado a sentença e não havendo requerimento, arquivem-se os 

presentes autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 704018 Nr: 38686-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. G. COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BANCO 

ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE REGINA PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12861/MT, VALDINETE RODRIGUES DE ARAUJO - 

OAB:11.074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RICARDO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7.438/MT, FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A -OAB/MT, GIOVANNI FERREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:12.701-B/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS 

CARDOSO - OAB:6.852/MT, MOISES BATISTA DE SOUZA - 

OAB:21442/MT, RAIMUNDO ARTUR - OAB:47.912/MG, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 Trata-se de Ação de Rescisão Contratual por Descumprimento c/c Dano 

Moral com Pedido de Liminar Initio Litis Inaudita Altera Pars em que Jurandir 

Rodrigues da Silva que move em desfavor de FG Comércio de Veículos 

Ltda.

Conforme se vê dos autos houve a satisfação do crédito.

Alvará de liberação expedido sob n. 388573-9/2018, no valor de R$ 

32.794,97 (trinta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e noventa 

e sete centavos).

Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil.

 Custas pela requerida.

Transitado em julgado arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892043 Nr: 24578-33.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENICE DA COSTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO DA COSTA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:9166/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAFAEL DEMIAN 

GOMES DE CARVALHO - OAB:10.891/MT

 Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para:a)CONDENAR o 

requerido ao pagamento de R$ 4.554,73 ( quatro mil e quinhentos e 

cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos) a título de danos 

emergentes, e de R$ 4.027,14 ( quatro mil e vinte e sete reais e quatorze 

centavos), a título de lucros cessantes, cujas importâncias deverão ser 

corrigidas monetariamente pelo INPC, e acrescidas de juros de mora de 1º 

ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54 do Superior 

Tribunal de Justiça);b)CONDENAR o requerido ao pagamento de dano 

estético, no valor de R$ 14.150,00 ( quatorze mil e cento e cinquenta 

reais), corrigido pelo INPC a contar da data do arbitramento, acrescido de 

juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso 

(30/09/2012);c)CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ) ( 30/09/2012 )e correção monetária, 

pelo índice INPC, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); Em 

razão da sucumbência mínima, CONDENO o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Transitada esta sentença em julgado, arquive-se 

o feito com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1033651 Nr: 38428-23.2015.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLOCOS INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

JOSE CARLOS DA SILVA MANDU, MARCIA LUZIA TAVARES ORLANDO, 

EDIR NEI TEIXEIRA MANDU, RAFAEL TEIXEIRA MANDU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN PHELIPE SANTOS VILELA 

- OAB:OAB/MT 21.310, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6.057/MT, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147, SIDNEY BERTUCCI - OAB:4319-A/MT

 Chamo o feito à ordem.

Verifico que na decisão de fls. 556/557v, constou como data da audiência 

o dia 10 de abril de 2017, quando o correto é 10 de abril de 2018.

Diante do evidente erro material, retifico a parte final da referida decisão 

para constar 10 de abril de 2018, às 13h30, como a data correta para a 

realização da audiência, mantendo-se inalterado o restante do seu teor.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 940232 Nr: 54706-36.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDO ASSIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCI TECNOLOGIA E INFORMATICA-ME, TOHEN 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liege Marie Melo Fort - 

OAB:8795-E

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA na pessoa de 

seu(s) advogado(s), para manifestar sobre a correspondência devolvida 

de fls. 254/255 , no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1026808 Nr: 35251-51.2015.811.0041

 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: PEDRO AFONSO FERREIRA WANDERLEY 

WASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME F. BRITO - 

OAB:OAB/MS 9982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a PARTE REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem sobre a 

proposta de honorários pericias fls. 242, no valor de R$ 3.600,00, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 885767 Nr: 20354-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO GONÇALO CORREA DE ALMEIDA, ANA 

CHRISTINA BATISTA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA., SPE PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA, MTM CONSTRUÇÕES 

LTDA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6.469/MT, FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - 

OAB:6469/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO 

ZAIM - OAB:4.656, MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Homologo da desistência da oitiva da autora Ana Cristina Batista Teixeira.

Proceda-se com abertura do segundo volume, renumerando-se os autos a 

partir das fls. 201.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 348981 Nr: 19317-97.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE RODRIGUES SALVADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 18/05/2018, às 10:30 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 764145 Nr: 16772-15.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVERIO CORREA DA COSTA, IVONE FRANÇA 

CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO RIBEIRO, TALITHA LAILA 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELA DA CRUZ - 

OAB:15.918/MT, TALITHA LAILA RIBEIRO - OAB:14887/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, da designação da 

audiência de mediação/conciliação para o dia 11/05/2018, às 09:00 horas, 

que realizar-se-á pela Central de Conciliação e Mediação da Capital.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1129380 Nr: 22751-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSA, BEATRIZ DOURADO PEREIRA

 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: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, RENATO CHAGAS CORREA DA SILA - 

OAB:8.184-A

 Certifico e dou fé que procedi à republicação do despacho de fls. 134, 

tendo em vista que o nome do advogado da publicação de fls. 218 não 

corresponde com ao do substabelecimento, de fls. 66/67. Despacho de 

fls.215: "Com fulcro no art. 998 do CPC, ACOLHO o pedido de desistência 

do recurso de Apelação de fls. 132/133.

Assim, intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta 
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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.: 1099080 Nr: 10250-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIL MARIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, que fica designado 

o dia 24/04/2018, às 09:00 horas na Rua Pedro Gardez, n° 127 – Cidade 

Alta, Cuiabá – MT, para os trabalhos periciais, ficando intimadas as partes 

e assistentes técnicos, através dos seus patrono da referida designação, 

conforme petição de fls. 277/278.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069326 Nr: 55132-14.2015.811.0041

 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: CREUZA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 

OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON 

MACHADO - OAB:15.642/MT

 Homologo a desistência da oitiva das partes.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 30 (trinta) dias por estar assistido 

pela Defensoria Pública, depois o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, e 

mediante intimação com fundamento no artigo 364 § 2º do CPC/15, 

assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 903849 Nr: 32752-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 

ALIANÇA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MELLO - OAB:16.572-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIÁRIA ALIANÇA 

LTDA em face de VALDIR FREY. Ademais JULGO PROCEDENTE a 

reconvenção ajuizada por VALDIR FREY em face de CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA IMOBILIÁRIA ALIANÇA LTDA a fim de CONDENAR a 

parte reconvinda ao pagamento do cheque emitido (fl. 12), cujos valores 

deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a 

apresentação do título (14/04/2014), e correção monetária pelo índice INPC 

a partir da data da emissão do documento (11/04/2014). Condeno ainda a 

parte autora e reconvinda ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado de cada uma das causas, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005339-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE PIZZOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, 

para efetuar o pagamento do depósito de diligência para cumprimento do 

mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, emitido pelo site www.tjmt.jus.br, 

emissão de Guias Online (diligência).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005888-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005888-94.2018.8.11.0041 

AUTOR: EDILEIA NOGUEIRA RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A Trata-se de 

Pedido Cautelar Antecedente de Exibição de Documentos, ajuizada por 

YASMIN VITÓRIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA E HENZO GABRIEL NOGUEIRA 

DE OLIVEIRA, representados por sua genitora EDILEIA NOGUEIRA em face 

de BRADESCO SEGUROS. Para tanto, argumentam que o Sr. Edemar 

Henrique de Oliveira faleceu em 14/04/2016 e que ele possuía um Seguro 

de Vida com a requerida, contudo a Seguradora se nega a fornecer o 

referido contrato. Ressalta que, apesar de requerer a documentação 

administrativamente não obteve êxito. Assim, para fins de colher maiores 

subsídios para ajuizar a ação pertinente visando o recebimento, pugna 

pelo deferimento do pedido cautelar para que a ré apresente a cópia do 

contrato de n° 28481970, bem como a apólice de seguro de n° 33128. Com 

a inicial vieram os documentos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Regra geral, as medidas cautelares 

pressupõe a averiguação no caso concreto dos requisitos que lhe são 

próprios, sem os quais o indeferimento impõe-se. Caso contrário, estando 

presentes, mister o deferimento. O juízo de admissibilidade da pretensão é 

feito em cima da constatação dos requisitos exigidos para obtenção da 

própria tutela cautelar, quais sejam: o fumus boni iuris que corresponde à 

plausibilidade do direito invocado e o periculum in mora, que se refere à 

ineficácia do provimento final em razão da demora. Os requisitos exigidos 

na liminar deverão ser comprovados com maior intensidade, ou seja, há a 

necessidade de se demonstrar certa urgência na pretensão e a existência 
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de um perigo imediato que não tolere a demora não só do processo 

principal, como também do próprio processo cautelar. In casu, tenho que o 

pedido liminar merece prosperar eis que preenchidos os requisitos. As 

provas que se pretende levantar com a exibição postulada constituem-se 

direito imprescindíveis para resguardar as necessárias informações, 

claras e objetivas sobre o direito de recebimento dos valores atinentes ao 

Seguro de Vida. Ademais, cabe o autor o ônus de apresentar provas 

quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo a apresentação do 

documento indispensável à compreensão da matéria, objeto da lide, sob 

pena de indeferimento da inicial por inépcia. Assim, demonstrada a 

plausibilidade do direito substancial do Requerente, bem como o perigo de 

dano, tenho que a liminar merece acolhimento. Ante o exposto, com 

amparo no art. 305 do CPC/2015, DEFIRO o pedido de tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, para o fim de determinar à ré a exibição 

nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, da cópia do contrato de n° 

28481970, bem como a apólice de seguro de n° 33128, em nome do Sr. 

Edemar Henrique de Oliveira, sob pena de imposição de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais), limitadas a R$5.000,00 (cinco mil reais). 

Efetivada a tutela cautelar, o requerente deverá formular o pedido principal 

a ser apresentado nos mesmos autos no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

308, CPC), sob pena de cessar a eficácia da tutela concedida (fl. 309, I, 

CPC). Cite-se a parte requerida para no prazo de 05 (cinco) dias contestar 

a presente ação, sob pena de revelia e confissão ficta quanto à matéria 

de fato (CPC, art. 344 e 307), indicando as provas que pretende produzir, 

conforme o disposto no art. 306 do CPC. Defiro a 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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002531-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS MONTEIRO (REQUERENTE)

CAROLINE DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

BRUNA DA SILVA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002531-09.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: IZAIAS MONTEIRO, BRUNA DA SILVA MONTEIRO, 

CAROLINE DA SILVA MONTEIRO REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO Cuida-se 

de pedido de Alvará Judicial ajuizado por Izaias Monteiro, Bruna na Silva 

Monteiro e Caroline da Silva Monteiro, qualificados nos autos, em que 

busca a expedição de autorização judicial para levantamento de recursos 

sucessórios deixados na Caixa Econômica Federal por Aparecida de 

Lourdes Silva Monteiro, falecida em 14/07/2017. O Ministério Público 

manifestou-se pela ausência de interesse que justificasse a intervenção 

ministerial. É a síntese. Procedimento em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Nos termos do 

artigo 666 do Código de Processo Civil, prescinde-se de inventário ou 

arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n.º 6.858/80, a qual 

fora regulamentada pelo Decreto n.º 85.845/81. O referido Decreto, em 

seu artigo 1º, discrimina às hipóteses em que é dispensada a abertura de 

inventário ou de arrolamento, verbis: “Art. 1º Os valores discriminados no 

parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes 

habilitados na forma do art. 2º. Parágrafo único. O disposto neste Decreto 

aplica-se aos seguintes valores: I - quantias devidas a qualquer título 

pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de 

emprego; II - quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, 

pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas 

autarquias, aos respectivos servidores; I II - saldos das contas individuais 

do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP; IV - restituições relativas ao imposto sobre a renda e demais 

tributos recolhidos por pessoas físicas; V - saldos de contas bancárias, 

saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de Fundos de 

Investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) 

Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na 

sucessão, outros bens sujeitos a inventário”. O presente feito se 

enquadra nas hipóteses de dispensa elencadas, em específico, por se 

tratar de saldos da Conta Poupança Outrossim, pelos documentos 

contidos nos autos restou demonstrado que a falecida deixou como 

herdeiros apenas o marido e as duas filhas. Nesse sentido, o art. 1829, do 

Código Civil: Art. 1829-A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I 

- aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo 

se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da 

separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no 

regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens 

particulares; II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge; III - ao 

cônjuge sobrevivente; IV - aos colaterais. Pelo exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado pelos requerentes, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Consequentemente, defiro a 

expedição de ALVARÁ JUDICIAL para levantamento da importância 

depositada na Caixa Econômica Federal em favor da falecida APARECIDA 

DE LOURDES DA SILVA MONTEIRO, atinente ao saldo da conta poupança 

n° 57381-6, agência 0016. Os alvarás judiciais deverão ser expedidos na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) ao Sr. IZAÍAS MONTEIRO; 25% 

(vinte e cinco por cento) à Sra. BRUNA DA SILVA MONTEIRO e 25% (vinte 

e cinco por cento) à Sra. CAROLINE DA SILVA MONTEIRO. Custas pelos 

autores. Expeça-se o necessário. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 13 de março de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008919-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SOUZA CAFE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008919-59.2017.8.11.0041 

AUTOR: REGIANE SOUZA CAFE RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório em que Regiane Souza Café move em desfavor de 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT. Conforme se vê dos 

autos houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada 

em Id. 12079306. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000205-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBENI PAULO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000205-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ADALBENI PAULO DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Adalbeni Paulo da Silva move em desfavor de 
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Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11781287. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000200-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA CRUZ MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000200-88.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: ALEXANDRE DA CRUZ MENDES REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Alexandre da Cruz Mendes 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. 11780640. 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: 1000362-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000362-83.2017.8.11.0041 

EXEQUENTE: VALDERI ANTONIO DE SOUZA GOMES EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Valderi Antônio de Sousa Gomes 

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. 12178592. 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: 1021134-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021134-04.2016.8.11.0041 

AUTOR: LUIZ CARLOS PEREIRA NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Luiz Carlos Pereira Nascimento 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. 12045004. 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: 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 SENTENÇA Numero do Processo: 1020079-18.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: JOVANILDO DOS SANTOS FERREIRA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Jovanildo dos Santos Ferreira 

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. 12181864. 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: 1029805-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILDSON BILLY DA LUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1029805-79.2017.8.11.0041 

AUTOR: WILDSON BILLY DA LUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERA Cuida-se de requerimento de desistência da ação 

formulado no Id 11879496. Compulsando os autos, verifico que a parte ré 

concordou com o pedido de desistência no Id 12093411. 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. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021490-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FERMINO DA SILVA (AUTOR)
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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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1021490-96.2016.8.11.0041 

AUTOR: ELISANGELA FERMINO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Elisangela Fermino da Silva 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. 12044715. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008512-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI SANTOS DELFINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1008512-53.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: SIRLEI SANTOS DELFINO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Sirlei Santos Delfino 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. 

11781458. 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: 1000462-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA SANT ANA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1000462-38.2017.8.11.0041 

AUTOR: LUANA SANT ANA DE FRANCA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Luana Sant Ana de França 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. 12044843. 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: 1031636-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR (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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1031636-65.2017.8.11.0041 

AUTOR: RAIMUNDO NONATO FERREIRA JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório em que Raimundo Nonato Ferreira Junior 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. 11920306. 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: 1017830-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1017830-94.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: EDER GABRIEL AFONSO DA SILVA EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Eder Gabriel Afonso da Silva 

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. 12027798. 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: 1023501-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTACILIA XAVIER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023501-98.2016.8.11.0041 

AUTOR: OTACILIA XAVIER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Otalicia Xavier 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. 12035385. Ante o exposto, 
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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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001286-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR FONTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1001286-60.2018.8.11.0041 

REQUERENTE: VALDECIR FONTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação De Cobrança de 

Seguro Dpvat ajuizada por Vldecir Fontana em face de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. 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. 

12053352 . 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1018805-19.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES (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:

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: 1018805-19.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: ANANIAS BENEDITO CONCEICAO MARQUES EXECUTADO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Ananias Benedito Conceição 

Marques 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. 11988625. 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: 1023709-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANY PINTO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1023709-82.2016.8.11.0041 

AUTOR: SILVANY PINTO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Silvny Pinto de Souza 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. 

12045781. 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: 1020616-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALDO BATISTA CANDIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020616-14.2016.8.11.0041 

EXEQUENTE: MARINALDO BATISTA CANDIDO EXECUTADO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Marinaldo Batista Candido 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. 11920306. 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: 1006406-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILAINE VIDOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 1006406-21.2017.8.11.0041 

AUTOR: ADILAINE VIDOR RÉU: BANCO BRADESCO SA Trata-se de Ação 

de Cobrança de Seguro Obrigatório em que Adilaine Vidor move em 

desfavor de Banco Bradesco S/A. Conforme se vê dos autos houve a 

satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11994746. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001112-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)
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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: 1001112-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: APARECIDA MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Aparecida Maria de Oliveira dos 

Santos 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. 11994855. 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: 1022552-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PERES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022552-74.2016.8.11.0041 

AUTOR: AILTON PERES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

em que Ailton Peres da Silva 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. 

11996333. 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: 1003526-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CEBALHO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1003526-56.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCOS CEBALHO SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Marcos Cebalho Soares 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. 

11996437. 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002541-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE AMORIM BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002541-87.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: PEDRO HENRIQUE DE AMORIM BARBOSA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que Pedro Henrique de Amorim 

Barbosa 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. 11738445. 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: 1005062-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSIMAR FERREIRA DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1005062-05.2017.8.11.0041 

AUTOR: CREUSIMAR FERREIRA DE SOUSA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Creusimar Ferreira de Sousa move em desfavor de 

Bradesco Auto/re Companhia de Seguros. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11748981. 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: 1004982-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DENISSON PEDROSO BRILHADORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1004982-41.2017.8.11.0041 

AUTOR: DENISSON PEDROSO BRILHADORI RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório em que Denisson Pedroso Brilhadori move em desfavor de 

Bradesco Auto/re Companhia de Seguros. Conforme se vê dos autos 

houve a satisfação do crédito. Expeça-se alvará na conta indicada em Id. 

11749044. Ante o exposto, diante da satisfação do débito, JULGO 
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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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030830-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDWIN FARAH AYALA (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030830-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO o 

pedido de ID 11905178 e, consequentemente, CANCELO a audiência de 

conciliação designada para o dia 22/03/2018 às 10:30 horas perante a 

Central de Mediação e Conciliação do Fórum da Capital. Ciência as partes. 

Após, concluso para despacho saneador e/ou julgamento antecipado. 

Cuiabá, 13 de março de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032336-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATA DA COSTA COUTINHO (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1032336-41.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO o 

pedido de ID 11904936 e, consequentemente, CANCELO a audiência de 

conciliação designada para o dia 21/03/2018 às 11:45 horas perante a 

Central de Mediação e Conciliação do Fórum da Capital. Ciência as partes. 

Cuiabá, 13 de março de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030979-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SERAFIM ALVES (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030979-26.2017.8.11.0041 Vistos e etc. DEFIRO o 

pedido de ID 11905388 e, consequentemente, CANCELO a audiência de 

conciliação designada para o dia 22/03/2018 às 11:00 horas perante a 

Central de Mediação e Conciliação do Fórum da Capital. Ciência as partes. 

Cuiabá, 13 de março de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005539-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO ANGELO SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE GONCALVES PEREIRA OAB - MT7274/O (ADVOGADO)

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

SILVERIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT4720/B (ADVOGADO)

RAQUEL ZINI OAB - MT16972/O (ADVOGADO)

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO OAB - MT14717-O 

(ADVOGADO)

ANDERSON DE MATTOS PEREIRA OAB - MT8718/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE VILELA MONTEIRO (REQUERIDO)

WELITON DOUGLAS MONTEIRO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Certidão Processo n. 1005539-91.2018.8.11.0041 AUTOR(A: 

NELIO ANGELO SANTIAGO e OUTROS RÉU:: WELITON DOUGLAS 

MONTEIRO, LUCILENE VILELA MONTEIRO 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 

d e v e r á  s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Cuiabá, 9 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001592-29.2018.8.11.0041

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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1001592-29.2018.8.11.0041 DESPACHO Designo audiência 

de conciliação para o dia 22/05/2018 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, 26 de fevereiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

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 Processo n° 1016126-12.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Acerca da 
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petição e documentos apresentados pela ré (ID's 12192117 e 12192124) e 

diante da urgência que o caso requer, diga o autor no prazo de 24 horas. 

Nesse prazo o autor deverá apresentar declaração médica de que o 

paciente está apto ao tratamento home care em município que não possui 

unidade de terapia intensiva, e distante 60 km desta capital. Cuiabá, 13 de 

março de 2018. . ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022606-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO AUGUSTO DA COSTA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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, 14 de 

março de 2018. MONNYQUE LILIAN SPINOLA CARVALHO BORGES 

GESTOR(A) JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012365-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME GOMES CARDOSO (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)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016908-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022591-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOLINA PEDROSA DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000493-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA COSTA LARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000493-24.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2017 às 10:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021912-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. V. S. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

FRANCISCO DA CONCEICAO SILVA OAB - 023.835.931-09 

(REPRESENTANTE)

MARIA ANTONIA MACEDO DE SOUZA OAB - 029.085.841-07 

(REPRESENTANTE)

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)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007019-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JOSE DA SILVA (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)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035348-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAMARA BOTOSSO GALINDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO PEREIRA DE MOURA OAB - MT0010788A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1035348-63.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro a emenda a 

inicial e consequentemente concedo a autora os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Não há pedido liminar à 

ser apreciado. Intime-se a autora para que emende a inicial informando o 

endereço eletrônico das partes. Designo audiência de conciliação para o 

dia 09/07/2018 às 09:30 horas, que será realizada na Central de 1º Grau 

de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a(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, 14 de março de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000411-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1000411-90.2018.8.11.0041 DESPACHO Defiro 

PARCIALMENTE os benefícios da assistência judiciária gratuita, isentando 

o autor, tão somente, do pagamento das custas e taxas iniciais nos termos 

do art. 98, 5° do CPC/15. Designo audiência de conciliação para o dia 

26/04/2018 às 10:45 horas, que será realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum 

Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo 

Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo. Intime-se a parte 

autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos 

termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e intime-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação 

da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, 

neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a 

contestação. Intimem-se todos. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1022666-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMILI CAROLINE GOMES DA SILVA BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NUNES ONOFRE OAB - MT23519/O (ADVOGADO)

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1022666-76.2017.8.11.0041 DESPACHO Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 

Designo audiência de conciliação para o dia 27/06/2018 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(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, 9 de março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030724-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLISON JENUARIO ANDRADE (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)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1030724-68.2017.8.11.0041 Vistos e etc. O autor, 

em sua petição inicial, informou que não possui interesse na realização da 

audiência de conciliação. Assim, DEFIRO o pedido de ID 11942453 e, 

consequentemente, CANCELO a audiência de conciliação designada para 

o dia 22/03/2018 às 09:30 horas perante a Central de Mediação e 

Conciliação do Fórum da Capital. Ciência as partes. Cuiabá, 14 de março 
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de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015805-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DO NASCIMENTO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015983-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES FRANCISCO BARBOSA SOUZA (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 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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022485-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODCLEUMA APARECIDA BARROS DA CONCEICAO (AUTOR)

LEILA DALIZIA BARROS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELVENS LUIS DE OLIVEIRA OAB - MT21040/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (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 impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023809-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO ALBINO MAFFESSONI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAISSA MAFFESSONI OAB - MT0018436A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005993-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MALHEIROS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

BENEDITO PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019533-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DOS SANTOS FERREIRA (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)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009360-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO GIOVANNY DUGATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN JAUDY PEDROSO DIAS OAB - MT0015441A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020160-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CIRIA PEREIRA DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FRANCA OAB - MT3055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1020160-30.2017.8.11.0041 DESPACHO Intime-se o réu, 

por meio do subscritor da petição de ID 10661952, para que em 15 

(quinze) dias regularize sua representação processual. Após, 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 
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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, 31 de janeiro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000209-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GARCIA DE ALMEIDA (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)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019950-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA AUGUSTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019937-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO APARECIDO COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000943-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EDSON MOLINA (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 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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019109-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA SOUZA DE ARRUDA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022164-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINA MARQUES GONCALVES (AUTOR)

JUARES RICARDO MARQUES DE JESUS (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 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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022348-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON WILLIAN TOFOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (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 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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005072-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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SONIA MARIA MARTINELLI FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022149-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSIELICE CARVALHO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008019-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007951-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007913-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DOMINGUES BUENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELMIRO GONCALVES DE CASTRO OAB - RO2193 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021689-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAQUISUEL DA SILVA PASQUAL (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)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007031-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANDERSON ANTONIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA OAB - MT12732/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011171-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PANTANAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ZAMPRONI BRANCO OAB - RO0002062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SAUDE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660/O-O (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO
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Processo Número: 1012751-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OURO VERDE PRODUCAO AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

VIANA ALIMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT0007222A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (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 impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016634-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. GOULART TELECOMUNICACOES - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020186-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINALDO CANDIDO DE OLIVEIRA (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)

 

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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011567-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORADES FILHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

LOJAS RIACHUELO SA (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 impugnar a 

contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze dias). CUIABÁ, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022223-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - MT0018150S (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022337-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028522-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (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, 14 de 

março de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER GESTOR(A) 

JUDICIÁRIO(A)

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 346318 Nr: 16521-36.2008.811.0041

 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: MARIO BRUNING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR COSTA AGUIAR, SANDRA GOMES 

AGUIAR, VALTER GUIMARAES FERNANDES, ROSIANE DA SILVA GOMES 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDIR COSTA AGUIAR, Cpf: 

4 1 1 7 4 5 5 0 1 0 4 ,  R g :  7 5 0 . 3 3 0 ,  b r a s i l e i r o ( a ) ,  c a s a d o ( a ) , 

administrador/autonomo. 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 
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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: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 

DA 5ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – ESTADO DE MATO 

GROSSO. Distribuição por dependência ao processo nº 412/2008 MARIO 

BRUNING, brasileiro, separado judicialmente, portador da cédula de 

identidade RG nº 16199567 SSP/MT, inscrito no CPF nº 318.548.509-20, 

residente e domiciliado à Avenida São Sebastião, Edifício Veja Plaza, Apto 

nº 1.102, Bairro Goiabeiras, nesta Capital, vem, respeitosamente, à 

presença de Vossa Excelência, por intermédio de seu advogado 

subscrito, propor a presente AÇÃO PAULIANA Em face de VALDIR 

COSTA AGUIAR, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 750.330 

SSP/MT, devidamente inscrito no CPF sob o nº 411.745.501-04, residente 

e domiciliado à Rua 03, Quadra 08, Casa nº 06, Bairro Jardim JK, 

Cuiabá/MT, sua esposa SANDRA GOMES AGUIAR, portadora da cédula de 

identidade RG nº. 10957600 SSP/MT, inscrita no CPF nº 697.099.351-87 e 

VALTER GUIMARÃES FERNANDES, brasileiro, casado, devidamente 

inscrito no CPF sob nº 488.471.191-20, residente e domiciliado no 

loteamento Jardim Boa Esperança, Quadra 10, Casa 09, Barra do Bugres – 

MT, e sua esposa ROSIANE DA SILVA GOMES FERNANDES, com base 

nas razões de fato e de direito abaixo descritas: I – DOS FATOS O 

requerente é credor do primeiro requerido Sr. Valdir Costa Aguiar, em face 

de uma negociação envolvendo a aquisição de 475.000 litros de álcool.O 

pagamento pela aquisição dos referidos carregamentos de álcool se deu 

mediante a emissão de vários títulos de crédito, no caso, cheques pós – 

datados, no valor global de R$ 369.534,35 (trezentos e sessenta e nove 

mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).Contudo, 

todos os cheques dados em pagamento pelo primeiro requerido foram 

devolvidos por insuficiência de fundos, causando inúmeros prejuízos de 

ordem patrimonial ao requerente. Vale dizer que um destes cheques, 

cártula de nº 485264, emitido em 28 de outubro de 2004 e pós-datado para 

05 de novembro do mesmo ano no valor de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e 

trezentos reais), ensejou a propositura de ação executiva, que corre 

neste juízo sob nº 412/2008, encontrando – se em fase de expropriação 

de bens do devedor para a garantia do crédito exequendo. Tanto é assim 

que em 12 de novembro de 2004, em CONCILIUM FRAUDIS, o primeiro 

requerido, simulou a venda do único bem que se encontrava registrado em 

seu nome (e que poderia garantir o pagamento de suas dívidas) para o 

cunhado de sua esposa, de nome VALTER GUIMARÃES FERNANDES. 

Trata-se de um imóvel, lote urbano de nº 09, quadra nº 10, Loteamento 

Jardim Boa Esperança, medindo 700 metros quadrados, localizado à 

Avenida Castelo Branco, cujas confrontações encontram-se delineadas 

na certidão de Matrícula do Imóvel anexa. Não obstante, logo em seguida, 

no dia 12 de Novembro de 2004, os requeridos buscando fraudar os 

interesses do credor, simularam o negócio jurídico da compra e venda. Daí 

em diante todos os cheques do primeiro requerido, ofertados para o 

pagamento da dívida, voltaram por insuficiência de fundos, demonstrando 

a deliberada intenção de não adimplir o que devia seja in natura, seja em 

possível expropriação de seu patrimônio. DO DIREITOA pretensão do 

requerente encontra total guarida em nosso ordenamento pátrio, porque o 

negócio jurídico formulado entre os requeridos está maculado por um 

defeito intransponível que é a clara intenção de fraudar credores, nos 

exatos termos dos artigos 158 a 159 do Código Civil, abaixo 

transcritos:Denota-se, portanto, reportando-se para a situação fática em 

comento, que estão presentes todos os requisitos autorizados para a 

anulação do negócio jurídico, quais sejam: i) prejuízo patrimonial ao 

requerente; ii) negócio jurídico subtraiu da esfera patrimonial do primeiro 

requerido, o único bem que poderia responder por suas dívidas iii) o 

requerente caracteriza-se como credor quirografário; iv) o crédito do 

requerente, conforme demonstra a cópia da cártula colacionada aos 

autos, é anterior ao negócio jurídico que se busca anular.A má fé dos 

requeridos é tão latente que o negócio jurídico foi entabulado entre 

parentes, ou seja, o adquirente, terceiro requerido é cunhado da esposa 

do primeiro requerido, ou seja, as esposas dos contratantes são irmãs, 

presumindo-se, com isso, a intenção de fraudar credores.DA TUTELA 

ANTECIPADA A verossimilhança das razões salta aos olhos, pelo simples 

fato de terem o primeiro e segundo requeridos alienado o púnico bem 

imóvel em seus nomes passíveis de constrição judicial para o 

adimplemento de suas dívidas.Do mesmo norte, resta evidente o periculum 

in mora, já que a indisponibilidade do bem, objeto contratual anulável, é 

pressuposto inarredável para a efetivação de prestação jurisdicional, 

porque caso seja permitido a alienação do referido bem a terceiros outros, 

o requerente não contará com a única alternativa de minimizar o tremendo 

prejuízo sofrido, ao mesmo tempo em que a execução se caracterizará 

como frustrada para a descrença de todos os jurisdicionados.Ressalte-se 

que Vossa Excelência entender não estarem presentes os pressupostos 

para a concessão da tutela antecipada, o que se aduz apenas a título de 

argumentação, requer-se que o provimento seja dado e caráter cautelar, 

conforme previsão expressa contida no artigo 273, §7º do Código de 

Processo Civil:PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA Assim, não podendo pagar, 

nesta quadra processual as custas processuais sem que abra mão do 

mínimo para viver, postula os benefícios da justiça gratuita, conforme 

permissivo da Lei 1060/50 alterada pela Lei 7510, liberando-o do 

pagamento das custas ou alternativamente que as custas sejam pagas no 

final da ação, viabil izando, com isso, o se acesso 

judiciário.REQUERIMENTOS FINAIS.Isso posto, requer – se :a. A 

cencessão da tutela antecipada, tornando o bem imóvel matriculado sob o 

nº 14.223, objeto da lide, inalienável e indisponível até que a sentença do 

mérito anule o negócio jurídico realizado entre os requeridos, intimando-se, 

por conseguinte, o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do 

Bugres/MT acerca da decisão interlocutória; b.Que seja julgado 

procedente o pedido formulado com o fito de ver anulado o negócio 

jurídico realizado entre VALDIR COSTA AGUIAR E VALTER GUIMARÃES 

FERNANDES, no que tange à aquisição do bem descrito como um lote 

urbano de nº 14.233 no 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Barra do Bugres/MT;c. citação de todos requeridos nos endereços 

declinados para querendo, contestarem a presente ação sob pena de 

revelia e confissão ficta quanto às matérias levantadas.d.A produção de 

todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente prova 

testemunhal e depoimento pessoal do requeridos, o que desde logo se 

reque; e.A concessão dos benefícios de justiça gratuita, com base na lei 

1060/50 alterada pela lei 7510/86, por estar o requerente impossibilitado de 

pagar custas processuais sem prejuízo do próprio sustento;f. Dá-se à 

causa o valor de R$ 23.243,22 (vinte e três mil, duzentos e quarenta e três 

reais e vinte e dois centavos).Pede e espera deferimento.Cuiabá, 17 de 

Julho de 2008MARLON DE LATORRACA BARBOSAOAB/MT 4.978

Despacho/Decisão: Ante o exposto,Defiro a citação por edital.O art. 257, 

inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por edital, a 

publicação na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo 

tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser certificado nos 

autos. Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria 

Geral de Justiça cientificou: “O DOF prestou informações, dando conta 

que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para 

publicações dos editais de citações, bem como colacionou alguns 

exemplos de decisões judiciais, de diversificados Tribunais, a respeito das 

soluções que vêm sendo adotadas em razão da aludida indisponibilidade. 

Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).” Desta forma, como ainda não há regulamentação por 

parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando 

dispensada as demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015. O 

edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

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, Ana Maria Rosa 

Locatelli, digitei.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 721617 Nr: 17123-22.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO NUNES MACHADO, 

SIMONE RIBEIRO DE PAULA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8.909, JULIANA ZAFINO IZIDORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°17123-22.2011.811.0041

Código: 721617

Vistos e etc.

Certifique se o mandado citatório expedido foi devidamente cumprido.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 218208 Nr: 26937-68.2005.811.0041

 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: AUGUSTO CÉSAR DE ALMEIDA VIEIRA, CAROLINE 

BIANCA DE ALMEIDA VIEIRA, SIMONE DE ALMEIDA MEIRELLES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÂNIA DE MELO VIANA, DULCIYARA BUENO 

DA CUNHA LOPES, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA, LUCIANO FLORISBELO DA SILVA, GLÁUCIA 

SERENATO, CLEBER BENEDITO DA SILVA, PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto César de Almeida 

Vieira - OAB:109788/MG, WILSON ROBERTO LAUER - OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, GERALDO A. DE VITTO JUNIOR - 

OAB:4838-A/MT, JOÃO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, 

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - OAB:OAB/MT 7.202, LUCIANA 

PÓVOAS LEMOS - OAB:7723/MT, Margarete da Graça Blanck Miguel 

Spadoni - OAB:8058/MT, MARIA JOSÉ FALCÃO CINTRA PRONI - 

OAB:7358/MT, VALDIR MATOS BETONTI - OAB:5462/MS

 Certifico que os Recursos de Apelação interpostos pelas partes: PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, às fls. 1397/1409; AUGUSTO CÉSAR 

DE ALMEIDA VIEIRA E OUTROS às fls. 1477/1503; e UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO às fls. 1504/1553, são 

tempestivos. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar as partes, autores e 

réus, para apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 856557 Nr: 58852-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORIHIRO NAKAZAWA, FRANCISCA ALVES BEZERRA 

NAKAZAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORENCIO ALVES DE OLIVEIRA, MARLI DE 

SOUZA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CORREA DE MORAES - 

OAB:OAB/MT 6.664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Intime-se a Caixa Econômica Federal para informar se possui interesse no 

feito.

Intime-se a MT-Fomento – COHAB para que informe se possui os 

documentos mencionados à p. 90, juntando-o aos autos em 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1164296 Nr: 37674-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIZE WILLIAMAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte autora para que se manifeste acerca da 

petição de fls. 88/90, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1066157 Nr: 53737-84.2015.811.0041

 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: REGINA DELGADO QUEIROZ, RJDDQ

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que expeço novamente a publicação do despacho: Tendo em 

vista que o autor atingiu a maioridade civil, intime-o para regularizar sua 

representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, concluso.

Cuiabá, 12 de setembro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 143873 Nr: 275-04.2004.811.0041

 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: ALDO LUIZ PINTO, IRENE ISABEL PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OACY AMERICANA DAS NEVES MULLER, 

ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER, ANALZITA DAS NEVES 

MÜLLER, DONIZETE AGUILERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH G. DE OLIVEIRA 

NAZÁRIO SILVA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Tratando-se de pedido de usucapião ajuizado em 2004, indefiro o novo 

pedido de suspensão formulado à p. 479. Ademais, a parte citada do 

referido documento não integra esta lide.

Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que de efetivo 

andamento ao processo, em cinco dias, sob pena de extinção.

 Decorrido o prazo sem pedido de nenhuma providencia, certifique-se e 

intimem-se os réus para requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 801288 Nr: 7718-88.2013.811.0041

 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: TRIMEC CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. P. ROCHA & J. F. ROCHA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA BRIZZOLLA FERREIRA 

DA SILVA - OAB:22456/O, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - 

OAB:11322, Lucimar A. Karasiaki - OAB:6448/MT, PEDRO HENRIQUE 

DE PAULA COSTA LEITE - OAB:19.955/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante das tentativas frustradas e estando a ré em local incerto e não 

sabido, DEFIRO A CITAÇÃO POR EDITAL.

O art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.

 Na consulta n.º 20/2016 – CIA 0068935-56.2016 a Corregedoria Geral de 

Justiça cientificou:

 “O DOF prestou informações, dando conta que ainda não foi 

disponibilizado pelo CNJ a referida plataforma para publicações dos editais 

de citações, bem como colacionou alguns exemplos de decisões judiciais, 

de diversificados Tribunais, a respeito das soluções que vêm sendo 

adotadas em razão da aludida indisponibilidade.

 Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a disponibilização dos editais na 

rede mundial de computadores, por meio da publicação no DJE (Diário de 

Justiça Eletrônico).”
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 Desta forma, como ainda não há regulamentação por parte do CNJ, o 

edital deverá ser publicado no DJE pelo TJMT, ficando dispensada as 

demais formalidades do inciso II do art. 257 do CPC/2015.

 O edital de citação/intimação, com prazo de 20 dias, também deverá ser 

publicado em jornal local de ampla circulação, nos termos do parágrafo 

único do art. 257 do CPC/2015.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 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 item 7.4.1, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 579

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1049143 Nr: 46011-59.2015.811.0041

 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 LEANDRO SOARES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 10 de Abril de 

2018, às 08h30 minutos, à realizar-se na Av. das Flores, nº 843, sala 11, 

1º andar, bloco anexo de consultório do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias)telefones:

(65)3025-3060/99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n.56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813122 Nr: 19605-69.2013.811.0041

 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: ESDON LUIZ RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE VIDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:12487-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Certifico que o médico perito designou a perícia para o dia 24 de Abril de 

2018, às 09h00 minutos, à realizar-se na Av. das Flores, nº 843, sala 11, 

1º andar, bloco anexo de consultório do Hospital Jardim Cuiabá, bairro 

Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias)telefones:

(65)3025-3060/99223-7073. Sendo assim, nos termos da legislação 

vigente e do Provimento n.56/2007, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de intimar as partes para comparecerem à perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929688 Nr: 49127-10.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBOEX GRÊMIO BENEFICENTE PREVIDÊNCIA 

PRIVADA, CONFIANÇA COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BICA DE FREITAS 

REZENDE - OAB:47165/RS, MARILIA MOTTIN BORGES - OAB:79.963/RS, 

PEDRO TORELLY BASTOS - OAB:28708

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do item 20.4 do 

Provimento n.56/2007, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar as partes para se manifestar acerca da proposta de honorários 

periciais, juntada às fls.223, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1086864 Nr: 4659-87.2016.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1055064 Nr: 48851-42.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 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.
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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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 849545 Nr: 52752-86.2013.811.0041

 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: ERIKA MIRANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPCARD BRADESCARD MASTERCARD 

NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:11.595 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Declaro encerrada a instrução. Concedo o prazo de 48 horas para a 

juntada de substabelecimento pela autora. Após, conclusos para 

sentença. Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 882201 Nr: 18107-98.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, SANECAP - SANEAMENTO 

BÁSICO DA CAPITAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT, 

JOANIR MARIA DA SILVA - OAB:2.324/MT

 Certifico que ambos os Recursos de Apelação interpostos são 

tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar as partes, autora e ré, para 

apresentarem suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 753889 Nr: 5845-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI RANGHETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, PRISCILA DAUDT S. RIBEIRO - 

OAB:14.667, WILSON GAMBOGI PINHEIRO TAQUES - OAB:10400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Processo n° 5845-87.2012.811.0041

Código: 753889

Vistos e etc.

Defiro o pedido de p. 266/267.

Assim, expeça alvará, conforme requerido a p. 266/267.

Intime-se o executado para informar conta bancaria para o levantamento 

do saldo remanescente.

Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de praxe.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá, 13 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.: 830367 Nr: 36081-85.2013.811.0041

 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: ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Processo n° 36081-85.2013.811.0041

Código 830367

Sentença

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor pago e requer seu levantamento p. 

157/158.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença, como me permite o art. 4º 

c/c 12 VII do CPC.

 Verifica-se nos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido.

 Após o transito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Cuiabá, 13 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.: 1085703 Nr: 4129-83.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASABIO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL, JOSE 

CARLOS MATOS CONCEIÇÃO, JOSENARIO JOSE DA ROCHA, JOÃO 

EVANGELISTA DE ARRUDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, MAIARA F. CARNEIRO - OAB:20.371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos do item 7.4.1, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 59.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 773108 Nr: 26239-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ADEMAR DE MATOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da devolução da 

Carta Precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 720306 Nr: 15734-02.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS & BEZERRA LTDA, OSCAR MARTINS 

BEZERRA, FERNANDO MARTINS BEZERRA, LUCIANI BORBA AZOIA 

BEZERRA, ANDREA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA, 

ORIVALDO NUNES BEZERRA, DIRCE MARTINS BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 
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TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos encaminhando 

intimação à parte autora para que manifeste-se acerca da certidão do 

oficial de justiça, referente a Carta Precatória no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834504 Nr: 39840-57.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA 

ALTERNATIVA - IBTA, CLÔ GUILHERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, Raian Teodoro Lima - OAB:17888 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Henrique Alves Ferreira 

Neto - OABMT 3.837 - OAB:, ROSELI RAQUEL RICAS - OAB:16264/O

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados às fls. 422/423 

são tempestivos. Sendo assim, nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente 

para ofertar suas contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 330534 Nr: 2282-27.2008.811.0041

 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: MARA APARECIDA FLORES QUADROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAIRONE CONDE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

UNIC - OAB:3.574/MT

 Certifico que, nos termos do item 7.4.1, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

15 (quinze) dias, sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 174.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033804-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 

(LITISCONSORTES)

RODRIGO MISCHIATTI (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1033804-40.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro a 

assistência litisconsorcial requerida sob ID 11286938. Assim, façam-se as 

devidas alterações no sistema PJE para inclusão dos assistentes 

litisconsorcial RODRIGO MISCHIATTI, e RODRIGO MISCHIATTI SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Em seguida, Cite-se e intime-se (VIA PJE e 

DJE) os litisconcortes ativo RODRIGO MISCHIATTI, e RODRIGO MISCHIATTI 

SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA nos termos da decisão de ID 

10922880, inclusive para comparecimento na audiência de conciliação. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cuiabá, 14 de março de 2018 ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036797-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CONCEICAO AHMAD (AUTOR)

YUSSEF ALLI AHMAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA FINOTTI GARCIA OAB - SP373348 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1036797-56.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de rescisão contratual, cumulada com restituição de valores, com 

pleito de tutela de urgência proposta por Yussef Alli Ahmad e Marcia 

Conceição Ahmad contra SM Empreendimentos LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em síntese, relatam os autores que em 04/04/2013 

adquiriram da ré a unidade 1204 do Edifício Residencial Jardim Beira Rio” – 

Torre das Orquídeas, objeto da matrícula 85.701, do 5º Serviço Notarial e 

Registro de Imóveis da 2ª Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, pelo valor de 

R$310.000,00. Informam que ainda não tomaram posse do imóvel, mas já 

adimpliram com mais de R$100.00,00 (cem mil reais) do valor total do bem, 

contudo, por não terem renda fixa, e, diante a crise financeira que se 

abateu sobre o país, não possuem condições de adimplir com as 

prestações assumidas. Desta forma, procuraram a ré para rescindir o 

contrato e reaver o valor pago, todavia, houve a proposta de devolução 

de pouco mais de R$50.000,00. Diante da expressa vontade em rescindir 

o contrato e a intenção de rediscutir as suas cláusulas, os autores 

postulam a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar a 

suspensão da cobrança das parcelas que se vencerem no curso da 

demanda, bem como que as rés se abstenham de inserir seus nomes junto 

aos órgãos de proteção ao crédito. A inicial foi instruída com diversos 

documentos, sendo determinada a sua emenda sob ID 11022964. Os 

autores emendaram a inicial por meio da petição de ID 11087785. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial. A tutela 

almejada pelos autores 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 pelos autores, 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, uma vez que os autores 

comprovaram o adimplemento das parcelas até então vencidas, bem como 

desejam a rescisão do contrato. Como o imóvel ainda não foi entregue aos 

autores e como a tutela pretendida é reversível, possível a sua 
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concessão. Ademais, já existe um consenso quanto à rescisão, discutindo 

as partes apenas quanto ao valor a ser devolvido aos autores. Ademais, 

os autores tem o direito de ter rediscutido as cláusulas do contrato, sem 

que o seu nome seja inserido nos órgão de proteção ao crédito. Nesse 

sentido a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA 

DETERMINAR A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS 

VINCENDAS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM 

CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REDE DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA NÃO NEGADA PELO AGRAVANTE E 

CONFIRMADA PELA CEDAE. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 

ATACADA. (...) 3. Sendo a pretensão do autor a rescisão do contrato, 

com a entrega do imóvel e a devolução dos valores pagos, não se justifica 

a continuidade do pagamento das parcelas vincendas. 4. Recurso 

desprovido. (TJ-RJ - AI: 00520007920178190000 RIO DE JANEIRO NOVA 

IGUACU 5 VARA CIVEL, Relator: LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, 

Data de Julgamento: 11/10/2017, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL 

CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/10/2017) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO 

CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. 

ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO 

REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA. Viável o deferimento da tutela de 

urgência quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas e 

abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, quando o autor 

pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de 

imóvel. (...). Tutela de urgência deferida. DERAM PROVIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70074934662, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 07/12/2017). 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 SUSPENSÃO das 

parcelas vencidas e vincendas desde o ajuizamento desta ação, bem 

como que a ré se ABSTENHA de incluir no nome dos autores nos órgão de 

proteção ao crédito referente ao contrato aqui discutido.. Em obediência 

ao art. 334 e §§ do CPC, designo o dia 09/07/2018 às 09:00 horas para a 

audiência de conciliação, que será realizado pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, intimando-se as partes para comparecimento. Após, 

intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu 

advogado, nos termos do art. 334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a 

ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima 

de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do NCPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, 

o prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir 

da audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da 

contestação, a parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 14 

de março de 2018 ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035680-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - SP235738 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILVANA LUZIA DA SILVA MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1035680-30.2017.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de cobrança proposta por BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. em 

face de GILVANA LUZIA DA SILVA MAGALHAES , objetivando a 

cobrança da fatura do cartão de crédito utilizado pela ré É o 

relatório.Decido. O Provimento nº 004/2008 do Conselho da Magistratura 

trata da competência exclusiva das varas bancarias para processar e 

julgar as causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. O art. 1º, 

incisos I e II do Provimento nº 004/2008 disciplina: “Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida.” Como se infere da inicial e dos dispositivos acima, a matéria 

relativa a cartões de crédito, subordinadas à regras do Banco Central, 

deve ser dirimida por uma das varas bancarias. Nesse sentido, o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grasso: “CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO MONITÓRIA - CARTÕES DE 

CRÉDITO - COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO - 

JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA CAPITAL 

- APLICABILIDADE DO ARTIGO 1º, I, § 1º, DO PROVIMENTO Nº 04/08/CM - 

CONFLITO ACOLHIDO - COMPETÊNCIA DECLINADA. Depreende-se dos 

autos que a discussão se cinge em determinar a Vara Especializada de 

Direito Bancário como competente para o processamento e julgamento da 

ação monitória aviada por BB - Administradora de Cartões de Crédito S/A. 

No caso dos autos, a definição da competência da Vara Especializada em 

Direito Bancário, como para qualquer outra vara especializada, faz-se de 

modo expresso pela indicação da matéria que lhe atine, a qual no caso em 

apreço versa sobre cartões de crédito. Se a matéria que diz respeito a 

cartões de crédito, é da competência das Varas Especializadas em Direito 

Bancário o processamento da ação monitória, conforme determinação 

prevista no § 1º., do inciso I, do artigo 1º, do Provimento n. 04/08/CM. 

Conflito acolhido para declarar a competência da 2ª Vara Especializada em 

Direito Bancário da Capital.(CC 33912/2009, DR. ANTÔNIO HORACIO DA 

SILVA NETO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/10/2009, Publicado no DJE 11/11/2009). 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO 

DE CRÉDITO - INCIDÊNCIA DO ART. 1º, I, E §1º, DA PORTARIA 

004/2008/CM - MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE 

DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. A Ação Revisional de 

Contrato de Cartão de Crédito é de competência das Varas Especializadas 

de Direito Bancário, conforme art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 

004/2008/CM. (CC 16022/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 15/04/2016). Pelo 

exposto, declino da competência a uma das Varas Bancárias desta 

Comarca para a análise e julgamento desta ação de execução. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se com urgência. Cuiabá-MT, 14 de 

março de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001576-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 75 de 514



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1001576-75.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c 

repetição do indébito com pedido de concessão liminar de tutela provisória 

de natureza cautelar proposta por Antônio Mendes de Oliveira contra 

Serasa Experian-SP, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, relata o autor que vem recebendo constantes ligações da ré para 

cobrança de um divida que desconhece a sua origem. Aduz que a dívida 

cobrada, no valor de R$2.968,06, foi adquirida há mais de 05 anos, e a ré, 

sem observar o seu prazo prescricional, inseriu o seu nome junto aos 

órgão de proteção ao crédito. Diante disso, postula a concessão de tutela 

provisória de urgência, para determinar a retirada do seu nome do 

SPC/SERASA. A inicial foi instruída com diversos documentos, sendo 

determinada a sua emenda sob ID 11532189. O autor emendou a inicial 

colacionando a petição de ID 11571099. Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial e consequentemente concedo 

os benefícios da justiça gratuita ao autor. Intime-se o autor para emendar a 

inicial apresentando o endereço eletrônico das partes. A tutela almejada 

pelo autor 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 pelo autor, 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, uma vez que o autor discorda 

da obrigação de pagamento, sendo certo que pode discutir a existência de 

tal débito em juízo. Nesse sentido o TJMT: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - TUTELA ANTECIPADA - EXCLUSÃO 

DO NOME DE CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - POSSIBILIDADE - 

ORIENTAÇÃO DO STJ - NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA DÍVIDA OU 

PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (...) Havendo risco de dano inverso, a garantia do juízo é 

medida imperativa para o deferimento da antecipação da tutela. (AI 

74793/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, 

Publicado no DJE 13/12/2016) O perigo de dano é evidente, haja vista que 

a negativação impede o autor 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 do autor do SPC/SERASA 

referente ao contrato aqui discutido. CONDICIONO o cumprimento da 

liminar à caução do valor discutido de R$ 2.968,06 ( dois mil novecentos e 

sessenta e oito reais e seis centavos). Presta a caução 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 09/07/2018 às 10:30 horas para a audiência de conciliação, que será 

realizado pela Central de Conciliação e Mediação da Capital, intimando-se 

as partes para comparecimento. Após, intime-se a parte autora para 

audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC. Citem-se e intimem-se a ré para audiência de 

conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, 

prevista no art. 334 caput do NCPC. Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do NCPC. As partes, 

no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do NCPC. Não havendo autocomposição, o prazo para 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de 

conciliação, nos termos do art. 335, I do NCPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, a 

parte autora deverá ser intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

impugnar a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 14 de março de 2018 

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012954-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. T. (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)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, bem como manifestar acerca do laudo, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018580-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DOS SANTOS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020541-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE AUXILIADORA TEIXEIRA (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)
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Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013867-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERCULES MACIEL DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019237-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GONCALVES DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018996-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO CORREIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT0016518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015731-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR JOSE COELHO (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:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, bem como manifestar acerca do laudo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019111-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VAQUIS MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, bem como manifestar acerca do laudo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015066-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, bem como manifestar acerca do laudo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022630-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIS RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, bem como manifestar acerca do laudo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024162-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENY JOSE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025256-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, bem como manifestar acerca do laudo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018864-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE PALMEIRA BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, bem como manifestar acerca do laudo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027414-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR PEREIRA BRITO (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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, bem como manifestar acerca do laudo, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026543-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS REIS FERREIRA 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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1019347-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TORNAVOI ASSESSORIA JURIDICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026461-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO SILVERIO DE CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

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 com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028991-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JARDENIA DE JESUS DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA DA CUNHA PEREIRA OAB - MT0016214A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ENSINO DALVA CAMPOS LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003857-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDA LIMA BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADSTONE GIMENIS OAB - MT21587/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)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032672-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE VICTOR DE MATOS MENDONCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031714-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIRSONIA AMADOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRAN DA CUNHA GOMES DA SILVA OAB - MT21336/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016077-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CARMEM FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMARY MENEZES SOUZA OAB - MT0014905A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAZIL SANTOS SILVA - 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. 14 de março de 2018. Assinado 

Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036484-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO (REQUERENTE)
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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)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017212-18.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DOMICIANO ALVAREZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS ALVAREZ BARCA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcelo Silva Moura OAB - MT0012307A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Considerando o contido na petição de ID 12002003, intime-se a 

parte Autora para, querendo, se manifestar no prazo legal. Transcorrido o 

prazo, certifique e venham os autos conclusos para decisão. No mais, 

considerando que audiência de conciliação não ocorreu em razão da não 

citação da parte Requerida dentro do prazo mínimo de 20 (vinte) dias 

antes da realização do supracitado ato (ID 10598226 e ID 11323466), 

designo nova audiência de conciliação para o dia 12 de junho de 2018, às 

11:00 horas, a ser realizada na Sala 01 da Central de Conciliação instalada 

neste Fórum. Assim, intime-se a parte requerida na pessoa de seu 

advogado, haja vista que o seu comparecimento espontâneo nos autos 

supre a falta da citação (art. 239, §1º, do Código de Processo Civil). 

Consigne-se que a parte requerente será intimada na pessoa de seu 

advogado, via DJE (art. 334, §3º, CPC), bem como ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor Público e que a 

ausência injustificada é considerado ato atentatório à dignidade da justiça 

(art. 334, §8º e §9º, do CPC). Na audiência, se não houver acordo, iniciará 

o prazo para apresentação de contestação (art. 335 do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017092-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

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. 14 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: 1013474-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELSON SANTOS ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 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: 1022403-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE APARECIDO MORAES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 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: 1021417-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 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: 1022702-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO ZARZENON TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 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: 1021521-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DA SILVA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 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: 1001625-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MORGANA CARLA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1001625-53.2017.8.11.0041 

AUTOR: MORGANA CARLA DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Recebo o Cumprimento de 

Sentença de fls. 177/178. Retifique o tipo de ação junto ao sistema PJE. 

Intime-se a Executada na pessoa de seu advogado para que efetue o 

pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora 

de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (art. 

523, §3º, CPC). Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo 

pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 

iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a Executada 

apresentar impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC). Cumpra-se. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025290-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1025290-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: ALDENIR ALVES DE SOUZA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Considerando que a audiência de 

conciliação prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil não foi 

realizada (id n. 11952774), a redesigno para 27 de abril de 2018, às 08:00 

horas, a ser realizada na sala 09 da Central de Conciliação instalada neste 

Fórum, para que evite futuras alegações de nulidade. Intimem-se as partes 

via DJE. Saliento que a ausência injustificada, poderá caracterizar ato 

atentatório à dignidade da justiça (art. 334, §8º, Código de Processo Civil). 

As Partes deverão estar acompanhadas de advogado ou Defensor 

Público (art. 334, §9º, do Código de Processo Civil). Restando infrutífera a 

conciliação, venham os autos conclusos para saneamento. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022981-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIETA COSTA COUTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO)

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010609A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1022981-41.2016.8.11.0041 

AUTOR: ANTONIETA COSTA COUTO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos 

etc. Intime-se a Requerente para, no prazo legal, apresentar sua 

impugnação à contestação. Após, conclusos para saneamento. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028394-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EFIGENIA DIAS DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS OAB - MT16335/O 

(ADVOGADO)

FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ OAB - MT21130/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1028394-98.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARIA EFIGENIA DIAS DE MOURA RÉU: CAB CUIABA S/A - 

CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO Vistos 

etc. Intime-se a Requerente para, no prazo legal, apresentar sua 

impugnação à contestação. Após, conclusos para saneamento. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012371-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERANIL ROSA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 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: 1020907-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA RODRIGUES BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT0011439A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 de março de 2018. Assinado Digitalmente 
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THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016691-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PAULA GOMES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.14 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: 1017829-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ENRIQUE SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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. 14 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: 1016705-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes para manifestarem-se sobre 

da perícia realizada na audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias. 14 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: 1000229-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DB COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E APARELHOS INDUSTRIAIS 

LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES DE MIRANDA OAB - MT0016708A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (RÉU)

LIGIA DUARTE DE SOUZA PIRES - EPP (RÉU)

CLARO S/A (RÉU)

CLARO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 14 de março de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1067419 Nr: 54267-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGILEI RAMOS DUFFECK, ZAIDE DUFFECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11.451, HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - OAB:8428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARANHAS BARBOSA - OAB:13.245-A, OZANA BAPTISTA 

GUSMÃO - OAB:4.062/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Regilei Ramos Duffeck em face de Energisa Mato Grosso 

para: 01) Declarar a inexistência dos débitos mencionados na inicial, 

tornando definitiva a tutela antecipada deferida em fls. 32/34; 02) Rejeitar o 

pedido de condenação da Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais; e, 03) Condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

atualizados, que serão reciprocamente distribuídos em 50% (cinquenta por 

cento) entre eles, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. 

Consigne-se que a cobrança em face da Requerente ficará suspensa, por 

inteligencia do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça gratuita);

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 111555 Nr: 2377-33.2003.811.0041

 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: RAIMUNDO DE ASSUNÇÃO PIONÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ART INFANTIL 

CONFECÇÕES LTDA, UNICON BANCO DE COBRANÇAS LTDA, LUIZ 

ANTONIO LOURENÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIO FELIPE MIOTTO - 

OAB:7252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:, MARIEL MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, 

PAULO CÉSAR TEIXEIRA - OAB:106.804

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859591 Nr: 1421-31.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAMARA MENINO BASTOS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO BROMATI NETO - 

OAB:OAB/SP 297.205, PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - 

OAB:102546/SP

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 859588 Nr: 1418-76.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA MIRANDA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSA EMPRESA CINEMATOGRÁFICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DE FREITAS NOVAIS - 

OAB:12.052, RENATA DE FREITAS NOVAIS - OAB:OAB/MT 17.679

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE DE SOUZA 

FREITAS - OAB:102546/SP

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 747775 Nr: 45039-31.2011.811.0041

 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: CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PIRAN PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265-A, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES DE 

OLIVEIRA CHAUL - OAB:90666/MG

 Vistos etc.Inicialmente, em que pese a Requeria alegar ter pleiteado a 

expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha Gilmar Leite em 

sua contestação, ocorre que no petitório encartado à fl. 367, posterior à 

contestação, ela requereu o julgamento antecipado da lide.Porém, ao ser 

fixado o ponto controvertido, tempestivamente - em 09/03/2018 - posto 

que o juntada da intimação ocorreu em 22/02/2018, a Demandada retornou 

a pleitear a produção de prova consistente nas oitivas de testemunhas, o 

que prejudicou que este juízo determinasse a expedição da deprecata 

antes desta audiência.Determino seja expedida Carta precatória para o 

juízo da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para a oitiva da testemunha 

Gilmar leite Rosa, ficando a Requerida intimada para realizar o 

recolhimento das despesas processuais e de diligências para o 

cumprimento integral do ato.Homologo a desistência da oitiva da 

testemunha formulada pela Autora nesta solenidade.Passo agora à oitiva 

das testemunhas no ordem em que estabelece do Código de Processo 

Civil.Na decisão de fl. 374 foi postergada a análise do pedido de produção 

de prova pericial.Nesta solenidade o advogada da Requerente justificou 

que, em caso de procedência, a prova pericial seria necessária para 

apurar o valor do fundo de comércio.Diante das provas carreadas aos 

autos, em especial pelas oitivas das testemunhas ouvidas nesta data, 

entendo desnecessária a realização da produção da prova pericial 

pleiteada pela Requerente (art. 370, parágrafo único do Código de 

Processo Civil) por entender que ela não se mostra imprescindível para o 

deslinde do feito diante do ponto controvertido fixado por este juízo e não 

questionado pelas partes.Ademais, caso a sentença reconheça algum dos 

pedidos constantes na inicial, a prova pericial poderá ser produzida na 

fase de liquidação de sentença.Por isso, dou por encerrada a fase 

instrutória na fase de conhecimento.As partes saem intimadas, para que, 

no prazo de 05 dias sucessivos, apresentem suas alegações finais em 

forma de memoriais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 844608 Nr: 48412-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI RODRIGUES VENÂNCIO, LINDAMAR ARAÚJO 

VENÂNCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA DIVINA SILVA DE OLIVEIRA, 

RENATO DE OLIVEIRA, DAIANE SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITACIR RODRIGUES DE CAMPOS 

- OAB:242348-SP, JAQUELINE BAGÃO - OAB:11.818, JOSELAINE 

DUARTE GONZAGA - OAB:16.106/O, MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN 

- OAB:10.657/MT, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 745162 Nr: 42281-79.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS IND. COM. IMP. E EXP. DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1059159 Nr: 50605-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIAÇO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carin Regina Martins Aguiar - 

OAB:221.579-SSP, JOELI MARIANE CASTELLI - OAB:16746/O, UEBER 

R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se acerca da Certidão do Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 941784 Nr: 55628-77.2014.811.0041

 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: NORTEC CONSULTORIA ENGENHARIA E SANEAMENTO 

LTDA, ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO - (AMERICEL S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MORAES DE OLIVEIRA 

- OAB:12913

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 943046 Nr: 56354-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL BATISTA SOUZA MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO PEDROSO DE JESUS - 

OAB:13.382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de sentença de fls. 55/57, anote-se na capa dos 

autos.

Intime-se o Executado pessoalmente para que efetue o pagamento da 

obrigação em 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem 

necessários para cumprimento da obrigação (artigo 523, §3º, Código de 

Processo Civil).

Transcorrido o prazo do caput, do artigo 523, e não havendo pagamento, 

arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (artigo 525 do Código de Processo Civil).

No mesmo prazo acima fixado, determino que a Requerida efetue o 

pagamento dos honorários periciais fixados em fls. 37/38. Com o 

pagamento, expeça-se alvará judicial em favor do perito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 841750 Nr: 45953-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSE APARECIDO SANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE ANTONIO DANTAS SILVA 

- OAB:66.708/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEILA FIGUEIREDO MIRANDA - 

OAB:5.638/MT, NEWTON SOUZA CARDOSO JUNIOR - OAB:13.958/MT

 Vistos etc.

O executado objetiva em fls. 88/91, o reconhecimento de nulidade dos 

atos judiciais ocorridos após a decisão de fl. 79, sob o argumento de que 

não foi intimado para efetuar o pagamento da obrigação fixada na 

sentença.

Ocorre que os argumentos do executado não merecem guarida, pois, em 

consulta ao sistema Apolo, observei que a referida decisão (fl. 79) foi 

devidamente publicada no DJE n. 10012 em nome da sua então advogada, 

Dra. Keila Figueiredo Miranda (OAB/MT n. 5.638).

Ou seja, houve a devida observância aos princípios constitucionais da 

ampla defesa e contraditório, não havendo que se falar, por tal motivo, em 

nulidade de nenhum ato processual.

Ressalta-se que a referida advogada representou o executado na fase de 

conhecimento e até a publicação da decisão de fl. 79 inexistia nos autos 

qualquer documento revogando os poderes a ela outorgados.

Logo, indefiro o pedido de fls. 88/91.

Por consequência, inexistindo pagamento da obrigação no prazo legal, 

defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, conforme 

requerido em fls. 85/86.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se o 

Executado acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, §2º, do 

Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste o Exequente no prazo de 05 (cinco) dias.

Inexistindo manifestação do exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpram-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 249965 Nr: 17098-82.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO SEIKITI HAKOZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AUGUSTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos etc.Observa-se que o Executado apresentou impugnação ao 

cumprimento de sentença às fls. 461/463, alegando, em síntese, excesso 

de execução.Todavia, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que 

apresentou o cálculo de fls. 479/verso, indicando como devido pelo 

Executado/Impugnante a importância de R$ 68,079,22 (sessenta e oito mil 

e setenta e nove reais e vinte e dois centavos), sendo que o 

Exequente/Impugnado apresentou concordância com o montante (fl. 480) 

e o Executado/Impugnante se limitou a discordar da atualização do valor 

relativo aos honorários da reconvenção (fls. 482/484).Logo, entendo que 

o cálculo de fls. 479/verso merece reparo apenas neste ponto, de modo 

que acolho o cálculo apresentado pelo Executado/Impugnante à fl. 488, 

pois em consonância com a sentença e o acórdão exarado pelo Tribunal 

de Justiça.Deste modo, determino que o cumprimento de sentença 

prossiga pela importância de R$ 65.816,68 (sessenta e cinco mil e 

oitocentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos).Por 

consequência, resta prejudicado a apreciação da impugnação ao 

cumprimento de sentença de fls. 461/463.Considerando que o Executado 

não efetuou o pagamento voluntário da obrigação e sendo preferencial a 

penhora de dinheiro, defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud da 

importância acima indicada (R$ 65.816,68), nos termos dos artigos 835, 

inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, conforme requerido em 

fl. 503.Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a 

parte Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, 

§2º, do Código de Processo Civil.Do resultado acima, manifeste a parte 

Exequente no prazo de 05 (cinco) dias.Intimem-se. Cumpram-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 347812 Nr: 18096-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NEIDE DE MOMI BRUSTOLIN, J. B., MARIA NEIDE 

DE MOMI BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO LTDA, 

COBRASEG SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUZICLEI MAINARDES 

RODRIGUES - OAB:7812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA FERREIRA 

LOPES DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT, JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - 

OAB:22011/0, UEBER R. DE CARVALHO - OAB:OAB/MT 4.754, VINICIUS 

MANOEL - OAB:19.532/B

 Vistos etc.

Observa-se que os Exequentes pretendem em fls. 503/507, dentre outros 

pedidos, o bloqueio de valores via Bacenjud junto às contas bancárias da 

Executada e também da empresa SAMCAP, pois pertenceria ao mesmo 

grupo econômico.

Ocorre que, ao menos nesse momento processual, entendo que incabível 

a penhora de bens junto a empresa SAMCAP, pois sequer houve a 

tentativa de busca de bens à garantir a execução em nome da empresa 

executada.

Logo, defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud apenas junto às 

contas bancárias da Executada, nos termos dos artigos 835, inciso I e 

854, ambos do Código de Processo Civil.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes.

 Defiro, ainda, a penhora de bens via sistema Renajud, conforme requerido 

no item “6”, cujo extrato servirá como termo de penhora.

Intime-se a Executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 

854, §2º, do Código de Processo Civil.

Do resultado acima, manifeste o exequente no prazo de 05 (cinco) dias, 

promovendo o efetivo andamento do feito.

Independente do resultado da busca de bens via Bacenjud, com 

fundamento nos artigos 517 e 782, §3º c/c §5º, ambos do Código de 

Processo Civil, defiro a inclusão do nome da Executada junto ao rol dos 

órgãos de proteção ao crédito e da expedição de certidão de teor da 

sentença para que seja levada a protesto, conforme pleiteado nos itens 

“3” e “4” da petição supracitada.

Considerando que os honorários advocatícios desta fase processual já 

foram arbitrados na decisão de fl. 498 e inclusive já constam na memória 

de cálculo de fls. 505/506, deixo de apreciar o pedido de item “8” da 

petição de fls. 503/507.
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Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 30460 Nr: 3311-35.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:14232, WILSON SANCHES MARCONI - OAB:85657/SP

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, conforme requerido em 

fls. 296/299, nos termos dos artigos 835, inciso I e 854, ambos do Código 

de Processo Civil.

Restando frutífero o bloqueio de valores, transfira-se de imediato para a 

Conta Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a 

parte executada acerca da penhora, conforme determina o artigo 854, 

§2º, do CPC.

Do bloqueio ou restando infrutífero o mesmo, manifeste o exequente no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1009372 Nr: 27323-49.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEFANE ARRUDA MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA 

PERIN - OAB:OAB/19637, MAISA MARQUES PELETT - OAB:OAB/MT 

11.889, Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho - OAB:20776/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Vistos etc.

Stefane Arruda Mesquita ajuizou a presente Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face de Claro 

S/A, ambos qualificados e representados nos autos.

As partes informam que celebraram acordo, pugnam pela sua 

homologação e extinção do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

Observo que o acordo firmado entre as partes (fls. 103/104) versam 

sobre direitos disponíveis, de modo que o homologo por sentença para 

que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios conforme o acordado, bem como, deixo de 

condenar em custas processuais em razão da gratuidade judicial 

concedida a Requerente.

 Considerando que as partes desistiram do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. (Quando as partes 

desistem do prazo recursal no acordo)

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 927408 Nr: 47898-15.2014.811.0041

 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: LUIS SENABIO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Em razão do contido na certidão de fl. 122, destituo a nomeação do perito 

Cássio Maurício Telles e nomeio como perito judicial o Dr. Ernani da Silva 

Lara Neto Castrillon, podendo ser encontrado no endereço: Avenida 

Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, nesta Capital, telefone para 

contato (65) 9228-5520.

Considerando que os honorários periciais já encontram-se depositados na 

Conta Única deste Tribunal, intime-se o perito acima nomeado para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste a concordância da nomeação e, caso 

positivo, determino que o expert na mesma oportunidade fixe dia e hora 

para inicio dos trabalhos periciais.

Após, intimem-se as partes pessoalmente e os assistentes técnicos da 

referida designação.

Apresentado o laudo pericial, as partes deverão ser intimadas para se 

manifestarem no prazo legal.

Por fim, consigne-se que os honorários periciais serão levantados após a 

apresentação do laudo.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 863281 Nr: 4249-97.2014.811.0041

 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: FELIPE ROCHA DIAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Vistos etc.

Em razão do contido na certidão de fl. 108, destituo a nomeação do perito 

Cássio Maurício Telles e nomeio como perito judicial o Dr. Ernani da Silva 

Lara Neto Castrillon, podendo ser encontrado no endereço: Avenida 

Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, nesta Capital, telefone para 

contato (65) 9228-5520.

Considerando que os honorários periciais já encontram-se depositados na 

Conta Única deste Tribunal, intime-se o perito acima nomeado para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste a concordância da nomeação e, caso 

positivo, determino que o expert na mesma oportunidade fixe dia e hora 

para inicio dos trabalhos periciais.

Após, intimem-se as partes pessoalmente e os assistentes técnicos da 

referida designação.

Apresentado o laudo pericial, as partes deverão ser intimadas para se 

manifestarem no prazo legal.

Por fim, consigne-se que os honorários periciais serão levantados após a 

apresentação do laudo.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 246188 Nr: 13943-71.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOENA PERES DE MORAES FORTES JUNQUEIRA DE 

SOUZA MERELLES, K. M. J. M., LUPERCINA PERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BENTO SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO CURTY DA 

CUNHA - OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Vistos etc.

Cumpra-se a primeira parte do despacho de fl. 132.

Defiro o pedido de penhora via sistema Bacenjud, nos termos dos artigos 

835, inciso I e 854, ambos do Código de Processo Civil, conforme 

requerido em fl. 134.

Sendo positiva a resposta, transfira-se de imediato o valor para a Conta 

Única, desbloqueando-se os remanescentes e, após, intime-se a parte 

Executada acerca da penhora via edital.

Do resultado acima, manifeste a parte Exequente no prazo de 05 (cinco) 

dias.
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Inexistindo manifestação do Exequente, o intime pessoalmente para que 

promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Cumpram-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 713378 Nr: 6542-45.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO VILLA DI CAPRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMF CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, KALYNCA SILVA INES DE ALMEIDA - 

OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente Ação de Obrigação 

de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Condomínio Villa 

Di Capri em face de CMF Construções Ltda, por consequência, condeno o 

Requerente ao pagamento de custas e despejas processuais, bem como 

honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

dado à causa, atualizado, por inteligência do artigo 85, §2º, do novo 

CPC.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 794124 Nr: 429-07.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DE JESUS ANTONOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO DE CARVALHO PASSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERREIRA VERGILIO - 

OAB:4.614/MT

 Vistos etc.

Em detida análise dos autos observo que este juízo deferiu, em sede de 

tutela antecipada, a produção antecipada de prova para que fosse 

realizada prova pericial no sentido de verificar a existência de obra 

executada pelo Requerente no imóvel do Requerido, inclusive com 

nomeação de Perita Judicial, conforme se vê na decisão de fls. 34/35.

 Assim sendo, intime-se a parte Requerente para que informe a este juízo 

o interesse ou não na produção da referida prova.

 Caso a parte Requerente demonstre interesse, desde já, determino que 

seja intimada a Perita judicial nomeada para que manifeste sua 

concordância em receber os honorários periciais ao final da demanda, a 

ser pago pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, diante da gratuidade 

judicial concedida ao autor ou, pelo Requerido, caso o mesmo seja 

vencido.

 Caso o Requerente não manifeste o interesse, venham os autos 

conclusos para o julgamento antecipado, conforme pleiteado à fl. 97.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 851019 Nr: 54016-41.2013.811.0041

 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: JANAÍNA CONCEIÇÃO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor do Requerente para 

levantamento da importância depositada em fl. 191, conforme pleiteado em 

fl. 196, pois trata-se de quantia incontroversa.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

No mesmo prazo acima fixado, determino que a Requerida cumpra a 

obrigação de fazer estabelecida na sentença.

Nos termos do artigo 536 c/c artigo 537, ambos do Código de Processo 

Civil, fixo multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), em caso de 

descumprimento, até o limite máximo de 30 (trinta) dias.

Ressalta-se que o valor da multa será devido ao Exequente (art. 537, §2º, 

do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 353271 Nr: 23749-62.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGER BARBARAN GOMEZ, V. I. C, LUIS CARLOS 

FREITAS CAMAPUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOREIRA DA SILVA, ABADIO PINHEIRO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, WELINGTON JEORGE BUENO - OAB:12146/MT

 Vistos etc.

Embora o argumentado em fls. 394/397, mantenho a decisão de fls. 

382/384 por seus próprios fundamentos, tanto no que se refere aos 

valores a serem levantados pelo Executado, quanto à penhora a ser 

efetivada no valor correspondente a 30% (trinta por cento) da pensão 

recebida pelo executado Abadio Pinheiro da Silva.

Em assim sendo, expeçam-se os alvarás judiciais na forma determinada 

em fl. 383, observando os dados bancários indicados pela Exequente em 

fl. 379 e pelo Executado à fl. 395.

Certifique se houve resposta ao ofício expedido em fl. 390. Caso negativo, 

reitere-se.

Intime-se a parte Exequente para ciência do contido em fl. 413.

Para apreciação dos pedidos de buscas de bens junto aos sistemas 

Renajud e Infojud, determino que a parte Exequente apresente memória de 

cálculo atualizada e discriminada do saldo exequendo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 843508 Nr: 47407-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA, FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:MT/ 9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SOUZA PONCE - 

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 Vistos etc.

Ludovico Antonio Merighi, Gian Carlo Leão Preza e Fabiana Hernandes 

Merighi Preza promoveram o presente Cumprimento de Sentença em 

desfavor de Noemia Riberio Bastos Pinho, todos qualificados e 

representados nos autos, nos termos do postulado de fls. 120/125.

A Executada foi intimada para efetuar o pagamento da obrigação fixada na 

sentença, todavia quedou-se inerte.

Deferida a penhora de verbas salariais da Executada até o pagamento da 

obrigação, no valor de R$ 1.395,42 (um mil e trezentos e noventa e cinco 

reais e quarenta e dois centavos), o órgão pagador informou o depósito 

integral da referida importância.

Relatado o necessário.

Decido.

 Verifiquei junto ao sistema Siscondj a existência do crédito no valor de R$ 

1.395,42 (um mil e trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois 

centavos) junto à conta única vinculada ao presente feito, cujo espelho 
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segue anexo a presente.

Em assim sendo, observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois 

a obrigação restou integralmente satisfeita através da penhora de verbas 

salariais da Executada.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

para liberação do valor depositado junto à conta única vinculada ao 

presente feito (espelho anexo), conforme requerido à fl. 151.

 Após, com o trânsito em julgado da presente arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822469 Nr: 28640-53.2013.811.0041

 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: ERLEY JOSE FRANCIOLE DE AQUINO, GLAUCIA 

FERREIRA MARTINS DE ALMEIDA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWEET HOME MÓVEIS PLANEJADOS LTDA 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA RIBEIRO DA SILVA - 

OAB:13927, PAMELA NUSSYA DE BARROS FERRETI - OAB:15.903-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

inicial da presente ação ajuizada por Erley José Franciole de Aquino e 

Glaucia Ferreira Martins de Almeida Couto em face de Sweet Home Móveis 

Planejados, para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização 

por danos materiais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), com 

juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária 

pelo índice INPC-IBGE a contar da data do desembolso de cada 

pagamento; 2) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por 

danos morais na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais), com 

incidência de juros legais (1% ao mês) desde a citação e correção 

monetária (INPC) desde a prolação da presente; e, 3) Condenar a 

Requerida ao pagamento de multa contratual no valor de R$300,00 

(trezentos reais).Condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1031614 Nr: 37585-58.2015.811.0041

 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: EDILENE DE PINHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS 

SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA PINHO DE ALENCAR 

ABURAD - OAB:OAB/MT 18.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341/SP

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, havendo 

concordância deposite a ré o valor integral dos honorários periciais, 

conforme determinado no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 849137 Nr: 52389-02.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE GELATINAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YANOPOLO CONSERTOS DE HIDRÁULICOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB:6.848-B/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:12.233-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que foi expedido carta de intimação para a executada efetuar o 

pagamento, porém a carta retornou, assim intimo novamente o autora para 

depositar a diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, para que seja intimada 

a parte requerida por oficial de justiça, visto que não possui advogado 

constituído nos autos para ser intimada por DJE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 822293 Nr: 28469-96.2013.811.0041

 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: REINALDO CELSO BIGNARDI, VINICIUS BIGNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO OTERO GIL, EVALDINO RODUI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:OAB/MT 12.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT, CAROLINE POLI DE ALMEIDA GIL - OAB:SP/320.795

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte .autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1052970 Nr: 47855-44.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON ROCHA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF

 Vistos etc.

Observo que a Requerida efetuou dois depósitos judiciais nos autos (fls. 

75 e 76verso), todavia, o Requerente, ao se manifestar às fls. 78/80, 

mencionou apenas o depósito acostado em fl. 76verso.

Em assim sendo, determino que o Requerente se manifeste, no prazo de 

05 (cinco) dias, acerca do cumprimento integral da obrigação pela 

Requerida, pois já depositou nos autos o montante de R$ 11.565,53 (onze 

mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Salienta-se que o silêncio presumir-se-á concordância com o 

adimplemento da obrigação.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 120924 Nr: 9086-84.2003.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULA DE LOURDES FERNANDES GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO MEIRELLES, ZULMIRA GONÇALVES 

MEIRELLES, JOSÉ MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT, THIAGO SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABACCHI COVER - 

OAB:8333, JESSICA DA SILVA JESUS CAETANO - OAB:24186/O, LYZIA 

S. M. BARRETO FERREIRA - OAB:7.329

 Vistos etc.

Considerando que a decisão de fls. 166/167 foi mantida integralmente pelo 

Tribunal de Justiça (fls. 190/193), defiro a expedição de alvará judicial em 

favor da Executada Zulmira Gonçalves Meirelles para levantamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 86 de 514



importância de R$ 9.813,24 (nove mil e oitocentos e treze reais e vinte e 

quatro centavos), observando os dados bancários indicados em fl. 209.

Após, expeça-se alvará judicial em favor da Exequente para levantamento 

do saldo remanescente do montante penhorado via sistema Bacenjud (fls. 

132/135), observando os dados bancários indicados em fl. 201.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido 

em fl. 195, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Caso positiva a penhora, intimem-se os Executados.

Do resultado, manifeste a Exequente.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 816651 Nr: 23084-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL PANTANAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS PAULO DA FONSECA - 

OAB:11841/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos etc.

Condomínio Parque Residencial Pantanal promoveu o presente 

Cumprimento de Sentença em desfavor de CAB Cuiabá S/A, ambos 

qualificados e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

Por sua vez, a parte Exequente manifestou concordância com a 

importância depositada e pugnou pela sua liberação via alvará e extinção 

do processo.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente manifesta 

concordância com o montante depositado, restando satisfeita na 

integralidade a obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

para liberação do valor depositado à fl. 334, conforme requerido à fl. 336.

 Após, transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 855745 Nr: 58165-80.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACR, NEIDE DE FATIMA RIZZIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOMAR REZZIERI - 

OAB:10.601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DENES CECONELLO - 

OAB:8.840-B, ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - OAB:7.413/MT

 Vistos etc.

Certifique o trânsito em julgado da sentença.

Considerando que o montante depositado às fl. 124 versa sobre quantia 

incontroversa, defiro a expedição de alvará de liberação do referido valor, 

conforme requerido no item “c” da petição de fls. 128/130.

Recebo a petição de fls. 128/130 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime a Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, CPC).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1114437 Nr: 16479-06.2016.811.0041

 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: ALEXSANDER DE OLIVEIRA LANDMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Defiro o pedido para devolução à Requerida do montante depositado à 

título de honorários periciais (fl. 199), mediante a expedição de alvará 

judicial, conforme pleiteado em fls. 211/212.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1168253 Nr: 39397-04.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELBER COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Homologo o pedido de desistência do Recurso de Apelação (fl. 135), nos 

termos do artigo 998 do Código de Processo Civil.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada em fl. 133, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado em fl. 137.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1167313 Nr: 38935-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYSLA BRUNA PEREIRA DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada em fl. 116, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado em fl. 118.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1170014 Nr: 40189-55.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: JOSÉ BENEDITO DE QUEIROZ FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta S. de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 19.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:OAB/MT 12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Considerando que o montante depositado às fl. 109 versa sobre quantia 

incontroversa, defiro a expedição de alvará de liberação do referido valor, 

conforme requerido em fl. 111.

Recebo a petição de fls. 112/114 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, CPC).

Salienta-se que deve ser descontado do saldo remanescente (fl. 114) a 

quantia de R$ 139,10 (cento e trinta e nove reais e dez centavos) pago a 

título de honorários advocatícios (fl. 108).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 46254 Nr: 13188-23.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO RODRIGUES GUILHERME, ROSALVO PINTO 

BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA FONSECA, JOSE GUILHERME 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ANTÔNIO PIRES DE MIRANDA, BANCO 

DO BRASIL S/A, ROSALVO PINTO BRANDAO, ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MEYER DA 

FONSECA - OAB:7627-A, JOSE GUILHERME JUNIOR - OAB:2615, 

ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:, ROSALVO PINTO BRANDÃO 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - OAB:2615/MT, 

MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Rosalvo Pinto Brandão e Alessandro Meyer da Fonseca promoveram o 

Cumprimento de Sentença em face de Jorge Antonio Pires de Miranda, nos 

termos do postulado de fls. 304/310.

O Executado Jorge Antonio Pires de Miranda informa o cumprimento 

voluntário da sentença às fls. 461/464 e os Exequentes Rosalvo e 

Alessandro não impugnam o valor depositado.

Nos mesmos autos, José Guilherme Rodrigues e Rogério Rodrigues 

promoveram o Cumprimento de Sentença em face de Rosalvo Pinto 

Brandão, Alessandro Meyer da Fonseca e Banco do Brasil S/A, nos 

termos do postulado de fls. 416/422.

O Executado Banco do Brasil informa o cumprimento voluntário da 

sentença às fls. 465/466, pugnando pela extinção do feito, e os 

Exequentes José Guilherme Rodrigues e Rogério Rodrigues manifestam 

concordância com o depósito.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois os Executados 

realizaram o adimplemento das obrigações fixadas na sentença, restando 

satisfeita na integralidade ambas as obrigações.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO ambos os Cumprimentos de Sentença, 

com resolução do mérito.

Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição de alvará judicial 

em favor dos Exequentes José Guilherme e Rogério Rodrigues para 

levantamento do montante depositado à fl. 466 pelo Executado Banco do 

Brasil, conforme requerido à fl. 468.

 Intimem-se os Exequentes Rosalvo Pinto Brandão e Alessandro Meyer da 

Fonseca para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem os dados bancários 

para levantamento da importância depositada pelo Executado Jorge 

Antonio Pires de Miranda às fls. 461/462. Com a indicação dos dados 

bancários, expeça-se o alvará judicial.

Após, transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1059560 Nr: 50805-26.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZIANE DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada em fl. 103, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado em fl. 105.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 365629 Nr: 3795-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE LOPES 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que o montante depositado às fl. 310 versa sobre quantia 

incontroversa, defiro a expedição de alvará de liberação do referido valor, 

conforme requerido no item “1” da petição de fl. 312.

Recebo a petição de fls. 312/313 como cumprimento de sentença do valor 

restante da condenação. Anote junto à autuação e capa dos autos.

Intime o Executado na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação remanescente, equivalente a R$ 146,67 (cento e 

quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para 

cumprimento da obrigação (art. 523, §3º, CPC).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, sobre o 

restante (artigo 523, §2º, do Código de Processo Civil), iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do CPC).

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 412457 Nr: 1855-59.2010.811.0041

 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: LEILA BRANDÃO MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIR AUGUSTO LINO - 

OAB:9137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 
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OAB:17.298/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600/MT

 Vistos etc.

Determino que a Requerente se manifeste, no prazo legal, acerca das 

alegações contidas em fls. 453/454. No mesmo prazo acima fixado, a 

Requerente deverá esclarecer se há possibilidade de ser realizada a 

perícia no automóvel objeto da lide, ainda que o mesmo tenha sido alienado 

a terceiro estranho à lide.

Após, conclusos.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 909081 Nr: 36197-57.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICSS, JOSELINO PONTES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Observo que o acordo firmado entre as partes I. C. S. S. e Bradesco 

Seguros S/A, acostado em fls. 175/177, versam sobre direitos disponíveis, 

de modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos.

Diante do exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b’’ c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil.

Custas processuais pela Requerida.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor da Requerente para 

levantamento da importância depositada em fl. 179, conforme pleiteado em 

fl. 181.

Após, considerando que as partes desistiram do prazo recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1140196 Nr: 27455-72.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS 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

 Vistos etc.

Defiro a expedição de alvará judicial em favor do Requerente para 

levantamento da importância depositada em fl. 85, conforme pleiteado em 

fl. 89, pois trata-se de quantia incontroversa.

Para recebimento do pedido de cumprimento de sentença do saldo 

remanescente (fls. 88/89), determino que o Requerente apresente 

memória de cálculo atualizada e discriminada do saldo a ser executado, 

observando ainda as demais regras estabelecidas no artigo 524 do Código 

de Processo Civil.

Inexistindo manifestação da parte interessada, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 803149 Nr: 9602-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELMA REGINA DE MAGALHÃES AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CARDOSO DE 

OLIVEIRA SALES - OAB:7590-B, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE CRISTINE CALDAS - 

OAB:

 Vistos etc.

Observa-se que a Exequente concordou com a avaliação do imóvel 

penhorado nos autos e a Executada, embora não concorde (fls. 102/103), 

não trouxe nenhum documento a comprovar sua alegação de que a 

avaliação do Oficial de Justiça encontra-se equivocada, ônus que lhe 

cabia.

Como se sabe, admite-se nova avaliação apenas nas hipóteses elencadas 

no artigo 873 do Código de Processo Civil, as quais não restaram 

evidenciadas no feito.

Em assim sendo, homologo a avaliação de fl. 97, fixando o valor do imóvel 

penhorado em R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).

Considerando que a Executada não impugnou o pedido de adjudicação, 

defiro a adjudicação do bem imóvel penhorado em fls. 58/59. Lavre-se 

auto de adjudicação em favor da Exequente.

Após, expeça-se a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na 

posse, nos termos do artigo 877, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

com cópia da presente decisão.

Considerando que o crédito executado é superior ao valor do bem, nos 

termos do artigo 876, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, determino 

o prosseguimento da ação executiva pelo saldo remanescente.

 Portanto, intime-se a Exequente para promover o efetivo andamento do 

feito, juntando com sua manifestação memória de cálculo atualizada e 

discriminada do saldo exequendo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 749833 Nr: 1473-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGUES DE ARRUDA E CIA LTDA - ME, ADEMIR 

BORCK DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BORCK DE SOUZA, MIGUEL BENEDITO 

RODRIGUES, RODRIGUES DE ARRUDA E CIA LTDA - ME, RÁPIDO MONTE 

CRISTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMERINDO JOSÉ SILVA COSTA 

- OAB:2256, DÂMARIS ALVES CHAVES - OAB:12377-A/MT, JORGE 

LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - OAB:14871-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMERINDO JOSÉ SILVA 

COSTA - OAB:2256, DÂMARIS ALVES CHAVES - OAB:12377-A/MT, 

FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13.705 / MT, JORGE LUIZ 

BERNARDO DOS SANTOS - OAB:14871-A/MT

 Vistos etc.

Em razão da vigência do Código de Processo Civil de 2015 em que vigora 

o princípio da voluntariedade entre as partes e, não havendo manifestação 

em sentido contrário, designo audiência de conciliação para o dia 28 de 

maio de 2018 às 08:30 horas a ser realizada na Sala 05 da Central de 

Conciliação instalada neste Fórum.

Intimem-se as partes via DJE, advertindo-as de que a ausência 

injustificada, caracterizará como ato atentatório à dignidade da justiça, 

punível com multa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 101329 Nr: 15041-33.2002.811.0041

 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: CECM-COOPERATIVA DE ECON. DE CRÉD. MÚTUO DOS 

PROFISS. DA CONTABILIDADE DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI FRANCISCO CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS 

JÚNIOR - OAB:6.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI FRANCISCO CRUZ - 

OAB:17195/O-MT, JAIRO DA LUZ SILVA - OAB:6777/MT, SALATIEL DE 

LIRA MATTOS - OAB:12.893/MT

 Diante do exposto, REJEITO os Embargos Monitórios opostos e, por 

consequência, com fundamento no artigo 702, §8º c/c artigo 487, inciso I, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o 
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pedido da inicial da Ação Monitória ajuizada por Cooperativa de Economia 

e Crédito Mútuo dos Profissionais da Contabilidade de Cuiabá (CECM) em 

face de Davi Francisco Cruz, constituindo em título executivo judicial o 

contrato de fls. 30/32. Condeno o Requerido/Embargante ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, intime-se a 

Requerente para que traga planilha de cálculo atualizada e discriminada do 

saldo exequendo, em seguida intime-se o Requerido na pessoa de seu 

advogado para que efetue o pagamento da obrigação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena penhora.Transcorrido o prazo acima fixado e não 

havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo 

Civil.Determino a retificação junto ao Sistema Apolo e na capa dos autos 

referente a conversão da presente em título executivo. Por fim, intimado o 

autor para promover o cumprimento de sentença e não havendo 

manifestação, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1142818 Nr: 28611-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODECI DA SILVA TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos etc.

Jodeci da Silva Tonorio promoveu o presente Cumprimento de Sentença 

em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados 

e representados nos autos.

A parte Executada informa o cumprimento voluntário da sentença, 

pugnando pela extinção do feito.

Relatado o necessário.

Decido.

 Observa-se que o feito cumpriu com sua finalidade, pois a Executada 

realizou o pagamento integral da dívida e a parte Exequente realizou o 

levantamento do montante e não requereu o prosseguimento da execução, 

presumindo concordância com a satisfação da obrigação.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença, 

com resolução do mérito.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1081145 Nr: 2083-24.2016.811.0041

 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: LUCAS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON FRANCISCO COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL GONÇALVES - 

OAB:OAB/12009, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - OAB:18.440/MT, 

OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - 

OAB:355 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Certifique o trânsito em julgado da sentença.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada em fl. 165, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado em fl. 169

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 808872 Nr: 15345-46.2013.811.0041

 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: DANIEL BERGSON RAMALHO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que o perito judicial procedeu o devolução da importância 

devida à seguradora Requerida através de depósito diretamente junto à 

conta bancária dela, conforme comprova em fls. 140/141, indefiro o pedido 

de fls. 144/145.

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 947210 Nr: 58706-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA ARANTES FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMINICAÇÕES DE SÃO PAULO AS 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - 

OAB:19195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214/DF, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada em fl. 192verso, mediante a expedição de alvará 

judicial, conforme pleiteado no item “IV” da petição de fl. 195.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1010553 Nr: 27817-11.2015.811.0041

 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: SEBASTIAO MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 936692 Nr: 52941-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA GLÓRIA FELIPE DE AZEVEDO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA CEZAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON CESAR MELO FARIA - 

OAB:6474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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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.: 1074448 Nr: 57310-33.2015.811.0041

 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: PEDRO ENRIQUE GAETA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1070527 Nr: 55620-66.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLI MARIA DO NASCIMENTO PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Em razão do informado em fls. 108/110, expeça-se o alvará judicial em 

favor do perito judicial para levantamento dos honorários periciais.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1019584 Nr: 31652-07.2015.811.0041

 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: IDEMAR DEOTI

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada nos autos, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 175598 Nr: 23501-38.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACOMERQUES ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168, FRANCO RIBEIRO QUERENDO - OAB:10452/MT, 

GUSTAVO ADOLFO ALMEIDA ANTONELLI - OAB:10042/MT, TELLEN 

APARECIDA DA COSTA - OAB:8.069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos, com a 

finalidade de intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, para manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias acerca da devolução da correspondência.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086834 Nr: 4635-59.2016.811.0041

 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: KIG, REGINALDO FERREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerente para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 881497 Nr: 17699-10.2014.811.0041

 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: JOSIMAR DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

Rayza Eduarda Martins de Siqueira

Estagiária de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1167724 Nr: 39126-92.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE GUILHERME BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT, ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:17574/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada nos autos, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1093188 Nr: 7568-05.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUIZIO JULIO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 
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SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE ALENCAR SILVA - 

OAB:7359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada nos autos, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1090330 Nr: 6262-98.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA FERREIRA - 

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida a obrigação, defiro a liberação da 

importância depositada nos autos, mediante a expedição de alvará judicial, 

conforme pleiteado.

 Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 903204 Nr: 32239-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR RUVIERI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-A/MT, NEUZA MARIA DA SILVA - OAB:12643

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Villa Moreli - 

OAB:65716/PR, PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 Em assim sendo, nomeio como perito judicial o Senhor Vinícius Oliveira 

Kaiser, podendo ser encontrado no endereço: Rua Las Vegas, n. 382, 

bairro jardim Califórnia, Cuiabá/MT, CEP 78070-410 ou pelo e-mail 

kaiseragr@gmail.com ou então pelo telefone 65 99935-6221 ou 65 

3025-2844. Com base no art. 370 do Código de Processo Civil, determino 

que o perito a ser nomeado, responda, além dos quesitos eventualmente 

formulados pelas partes, os seguintes quesitos do juízo: 01- Se é possível 

afirmar que houve defeito na assistência técnica prestada pela Requerida 

que possa ter ocasionado queda na produção da safra 2013/2014 de soja 

cultivada na área objeto da lide. 02- Se na época do cultivo da safra, 

houve problemas climáticos/meteorológicos na região onde foi cultivada a 

lavoura - Cáceres/MT – que pudessem ocasionar perda de produção. Para 

responder este quesito, o perito deverá utilizar dados fornecidos pelos 

órgãos oficiais. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, 

contados a partir da realização da perícia, ressaltando que o pagamento 

dos honorários periciais será dividido na fração de 50% para cada parte, 

já que requerida por ambas as partes. Intime-se o perito acima nomeado 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste a concordância da 

nomeação, assim como apresente sua proposta.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004180-09.2018.8.11.0041

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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1004180-09.2018.8.11.0041 

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: 1004614-95.2018.8.11.0041

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: 1004614-95.2018.8.11.0041 

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 
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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: 1005206-42.2018.8.11.0041

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: 1005206-42.2018.8.11.0041 

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: 1005515-63.2018.8.11.0041

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):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 1005515-63.2018.8.11.0041 

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: 1005704-41.2018.8.11.0041

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: 1005704-41.2018.8.11.0041 

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 
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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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002514-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO FRANCISCO DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002514-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: DAMIAO FRANCISCO DE PAULA RÉU: BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Observo que o acordo firmado 

entre as partes Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros e Damião 

Francisco de Paula (id n. 11500617) versam sobre direitos disponíveis, de 

modo que o homologo por sentença para que produza seus legais e 

jurídicos efeitos. Além disso, a Requerida comprova o pagamento integral 

do acordado, restando satisfeita integralmente a obrigação. Diante do 

exposto, tendo a conciliação efeito de sentença entre as partes, JULGO 

EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, alínea “b’’ c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 

Civil. Honorários advocatícios conforme o acordado. Custas processuais 

pela Requerida. Tratando-se de quantia incontroversa, defiro a expedição 

de alvará judicial em favor do Requerente para levantamento da 

importância depositada nos autos (id n. 11500630), observando os dados 

bancários indicados no acordo. Após, com o trânsito em julgado da 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Intimem-se. Cumpram-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1002001-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR ALVES DOS ANJOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE OAB - MT0013008A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN KEYLLON GUARIN DE SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1002001-05.2018.8.11.0041 (k) VISTOS. Compulsando os autos, 

verifico que a parte Autora apresentou inicial em discordância com o que 

preceitua a legislação processual, principalmente da adequada 

qualificação das partes. Na sequência, formulou pedido de assistência 

judiciária gratuita, juntando aos autos a Declaração de Imposto de Renda 

do ano de 2016, que não demonstra a alegada condição de 

hipossuficiente (Id.11601870). Além disso, o contrato anexado ao 

Id.11569232 não esta assinado pelo Réu, nem a notificação anexada ao 

Id.11569456 possui aceite. Desta feita, INTIME-SE a parte Autora, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR A INICIAL, nos termos do artigo 321 

do CPC: 1) Adequar da peça exordial aos moldes previstos no artigo 319 

do CPC, indicando inclusive o endereço eletrônico das partes e a opção 

por conciliar. 2) Juntando aos autos, documentos atuais que comprovem 

fazer jus ao benefício da justiça gratuita (declaração de imposto de renda 

dos anos de 2017, etc...), sob pena de indeferimento do benefício, de 

acordo com art. 99, §2º, do CPC. 3) Juntar aos autos o contrato de 

locação devidamente assinado pelas partes, sob pena de indeferimento do 

pedido liminar. Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para 

análise de pedido com urgência. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000114-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FERMINO MIRANDA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11896506, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032369-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10540952, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 
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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: 1033639-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VERONILSON TEIXEIRA JOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11077306, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019513-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SOARES DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11115022, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034803-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE JESUS OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11064055, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021576-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS DE SOUZA BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ARRUDA DOS SANTOS OAB - MT14249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI DUTRA GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES
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Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo a requerente informar nos autos o novo endereço da(s) 

parte(s) requerida(s), para citação. Ante ao exposto, determino que se 

anotem nos autos o novo endereço da(s) parte(s) requerida(s), informado 

no Id nº 11641017. A seguir, 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034818-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIVANI SANTOS CORDEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Seguro 

Obrigatório – DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

11064069, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030757-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINO MARCELINO DE ALMEIDA (AUTOR)

C. G. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente menor representado por seu 

genitor vem aos autos anexar comprovante de renda para emenda da 

inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários, defiro 

o pedido formulado no Id 10504099, para emenda do pedido inicial, 

deferindo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - 

§ 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028731-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN ROBSON DA SILVA AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente menor representado por seu 

genitor vem aos autos anexar comprovante de renda para emenda da 

inicial. Estando o pedido instruído com os documentos necessários, defiro 

o pedido formulado no Id 11115310, para emenda do pedido inicial, 

deferindo ao requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - 

§ 3º do artigo 99 do CPC. Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que 

dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao Gestor, que agende 

eletronicamente no Sitio do TJ/MT (conciliacao.tjmt.jus.br), data para 

realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada no Núcleo 

de Mediação e Conciliação Fórum da Capital – MT, Des. José Vidal Av. 

Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a 

audiência, cite-se a parte requerida, consignando as advertências 

dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo Civil, e intime-se 

a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Consigne-se 

que não havendo autocomposição, o prazo para apresentação da 

contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir da audiência 

conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034148-21.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

KEILA OROTILDES PAIVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte autora vem aos autos requerer o prosseguimento do feito, 

alegando ter decorrido o prazo de suspensão dos autos. Constatado no 

caso, o decurso de mais de trinta dias desde o protocolo do pedido 

administrativo junto à seguradora, sem ser atendido, defiro o 

prosseguimento do feito requerido no Id nº 11094401. 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: 1031073-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENN CRISTINA DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerente vem aos autos anexar documentos para 

emenda da inicial, demonstrando que ouve o protocolo da postulação 

administrativa, com decurso de mais de trinta junto à seguradora, sem ser 

atendido, bem como, anexando o comprovante de renda. Ante ao exposto, 

defiro o pedido formulado no Id nº 10759138, para emenda do pedido 

inicial, com os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 

99 do CPC. Anote-se. Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do 

CPC, determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 

prazo para apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, 

iniciando a partir da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, 

I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará 

na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo para 

apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030814-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN OAB - MT0011867S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do 

Seguro Obrigatório - DPVAT, que o requerente vem aos autos demonstrar 

o recolhimento das custas processuais, com depósito realizado junto a 

Caixa Econômica Federal, depósito este, não reconhecido pelo Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso. Sabemos que no Estado de Mato 

Grosso todo depósito deve ser efetuado por meio de Guia Pública de 

Depósito emitida pelo Gestor da Vara ou pelo site do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), conforme dispõe a Resolução 

nº 15/2012 TP - Tribunal Pleno do TJMT. Ante ao exposto, indefiro o pedido 

de formulado pelo requerente no Id 10533031, e fundamentado no que 

dispõe o § 2º, inciso I, do artigo 513 do CPC, intime-se o requerente, por 

seu patrono, via DJE, pela segunda vez, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar o pedido inicial, comprovando o recolhimento das custas 

processuais, 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, 

voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030805-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE DE CARVALHO TIBURCIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, a parte requerente vem aos autos anexar 

comprovante de renda para emenda da inicial. Estando o pedido instruído 

com os documentos necessários, defiro o pedido formulado no Id 

10735962, para emenda do pedido inicial, deferindo ao requerente os 

benefícios da Assistência Judiciária Gratuita - § 3º do artigo 99 do CPC. 

Anote-se. Isto posto, em cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, 

determino ao Gestor, que agende eletronicamente no Sitio do TJ/MT 

(conciliacao.tjmt.jus.br), data para realização de audiência conciliatória, 

que deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital – MT, Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a audiência, cite-se a parte 

requerida, consignando as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 

do Código de Processo Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cientifiquem-se as partes que o 

comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório, e que a 

ausência injustificada, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, 

que estas poderão constituir representantes por meio de procuração 

especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 

334, § 10 do CPC. Consigne-se que não havendo autocomposição, o 
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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: 1038438-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO CENTRO AMERICA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA (RÉU)

FENIX MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais 

onde foi sanada a irregularidade do Sistema PJE, que deixava a Guia de 

recolhimento de custas em branco ocasionando a intimação do requerente 

no Id 11676880. Isto posto, revogo o despacho lançado no Id 11676880, 

estando o pedido instruído com os documentos necessários, incluindo a 

comprovação do recolhimento das custas processuais, determino o 

prosseguimento do feito. Isto posto, em 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(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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020164-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO CARIBE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSÉ SIMÕES ROSETTE (REQUERIDO)

JOSE ROBERTO ROSETTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo a requerente informar nos autos o novo endereço da(s) 

parte(s) requerida(s), para citação. Ante ao exposto, determino que se 

anotem nos autos o novo endereço da(s) parte(s) requerida(s), informado 

no Id nº 11994793. A seguir, 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018195-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA LIBANIA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo a requerente informar nos autos o novo endereço da(s) 

parte(s) requerida(s), para citação. Ante ao exposto, determino que se 

anotem nos autos o novo endereço da(s) parte(s) requerida(s), informado 

no Id nº 11515251. A seguir, 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016555-13.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILLIPE HONORIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo a requerente informar nos autos o novo endereço da(s) 

parte(s) requerida(s), para citação. Ante ao exposto, determino que se 

anotem nos autos o novo endereço da(s) parte(s) requerida(s), informado 

no Id nº 11594555. A seguir, 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026605-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS OAB - MT8855/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HILDEBERTA ELIZA DA SILVA LEMES (RÉU)

ADILSON TEIXEIRA DE BESSA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 
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autos, vindo a requerente informar nos autos o novo endereço da(s) 

parte(s) requerida(s), para citação. Ante ao exposto, determino que se 

anotem nos autos o novo endereço da(s) parte(s) requerida(s), informado 

no Id nº 10529279. A seguir, 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), conforme determina a 

decisão lançada no Id 9639326, 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). Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003297-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIVALDO DE SOUZA SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, A parte requerida não foi localizada no endereço indicado nos 

autos, vindo a requerente informar nos autos o novo endereço da(s) 

parte(s) requerida(s), para citação. Ante ao exposto, determino que se 

anotem nos autos o novo endereço da(s) parte(s) requerida(s), informado 

no Id nº 11464444. A seguir, 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). Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz 

de Direito

Intimação 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)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes, para realização da pericia 

médica, a ser realizada no dia 17/04/2018, a partir das 13:30, no 

consultório médico, situado no endereço Rua: Pelotas, quadra 05, lote 7, 

bairro: cpa 1 (fundos do terminal rodoviário).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005144-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON SOARES NETO OAB - MT0015834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12020131 designo o 

dia 26/06/2018, às 12;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005252-31.2018.8.11.0041

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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12038588 designo o 

dia 26/06/2018, às 11;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005288-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO PEROZO 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)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12041990 designo o 

dia 27/06/2018, às 09;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031822-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC SILVA SOARES (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)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031822-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC SILVA SOARES (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)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036856-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON BELTRAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1036856-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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GILSON BELTRAO DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem acerca do laudo pericial juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034226-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERALUCIA OLIVEIRA PULCHERIO (AUTOR)

AMELIA APARECIDA ANICESIA DE OLIVEIRA PAZ (AUTOR)

JOSIAS DIVINO DE OLIVEIRA (AUTOR)

ABILIO ANICEZIO DE OLIVEIRA FILHO (AUTOR)

JURALUCIA OLIVEIRA DA SILVA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CORBELINO BIANCARDINI OAB - MT0007341S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO GEAPPREVIDENCIA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12088134 designo o 

dia 26/06/2018, às 12;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005438-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO AMORIM PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12057271 designo o 

dia 27/06/2018, às 10;0mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035538-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODINEI CERQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EGESA ENGENHARIA S/A (RÉU)

J C GRACIANO - ME (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12136017 designo o 

dia 26/06/2018, às 08;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005557-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GENIVAL FEITOSA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12076372 designo o 

dia 27/06/2018, às 10;15mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005563-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12076410 designo o 

dia 27/06/2018, às 10;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018834-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARQUES DA SILVA DIAS (AUTOR)

ZENILDO FERREIRA DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA OAB - MT0011758A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RIACHUELO SA (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12133358 designo o 

dia 26/06/2018, às 10;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032342-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PEDRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS OAB - MT18523/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA TEREZINHA DE FATIMA FERREIRA MENDES DA SILVA (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12134224 designo o 

dia 26/06/2018, às 10;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1009596-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON PONCIANO PEREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12135358 designo o 

dia 26/06/2018, às 08;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1032949-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MELLINA CURY HADDAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT0006814A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12136837 designo o 

dia 26/06/2018, às 11;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026586-58.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THAMARA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12139869 designo o 

dia 26/06/2018, às 12;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033206-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELDER MASSAAKI KANAMARU OAB - SP111887 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12140204 designo o 

dia 26/06/2018, às 08;00mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1014835-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIA VAREJO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (REQUERIDO)

 

Certifico que, em atendimento ao despacho do ID. Nº 12136088 designo o 

dia 26/06/2018, às 10;30mn, para realização da audiência de conciliação, 

que será realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital 

– Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes – Centro Político 

Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail : 

central.capital@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831015 Nr: 36705-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14700

 Desse modo, ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS MONITÓRIOS para 

julgar improcedente a AÇÃO MONITÓRIA, uma vez que o valor devido pela 

Embargante - R$16.008,10 (dezesseis mil oito reais e dez centavos) - já 

foi depositado nos autos da Consignatória, apensos a estes, em cuja 

sentença deu-se plena e geral quitação à Embargante, bem como se 

autorizou o levantamento do depósito pela Embargada MARCONI Comércio 

e Representações Ltda. CONDENO as Requeridas, ao pagamento de 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no 

equivalente a 20% do valor da causa (artigo 85, §2º do Novo Código de 

Processo Civil). Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores 

deliberações, certifique-se.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 

15 de dezembro de 2017.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 925255 Nr: 46645-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CEZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S.A, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Jacques Luciano 

Uchoa Costa - OAB:325150 OAB/SP, DANIELA PATINI - OAB:OAB/MT 

11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 ANTE O EXPOSTO, diante da doutrina e da jurisprudência, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para declarar a ilegalidade da cobrança dos 

encargos a título de juros de fase de obra e CONDENAR as partes 

Requeridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, solidariamente, pagar à parte 

Requerente MARIA APARECIDA CEZAR, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação (art. 240 

CPC c/c 405 C.C) e correção monetária (INPC) a partir deste decisum 

(Sumula 362 STJ); a título de danos morais;CONDENO ainda, as partes 

Requeridas MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PRIME 

INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, solidariamente, ao pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios, que arbitro em 20% 

(vinte por cento) do valor da condenação, de acordo com a orientação 

contida no parágrafo 2º do art. 85 c/c artigo 86 do CPC.Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de março de 2018.YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 753316 Nr: 5212-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGÊNIO CUIABÁ LTDA - MULTICORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAEM - SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO, 

ENGENHARIA E MANUTENAÇA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON SAENZ SURITA 

JUNIOR - OAB:7302-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1142895 Nr: 28647-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVICOS E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. S. SOUZA CONSTRUTORA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para manifestar,no 

prazo de 05(cinco)dias, acerca do oficio as fls.56/58.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1041779 Nr: 42437-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA ARRUDA PEREIRA

 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

 Certifico que,encaminho intmação da requerida para manifestar acerca do 

pedido da parte autora ás fls.194.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 209322 Nr: 19989-13.2005.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY BOSSAY TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ODELIO ALVES RAMALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO FILHO - OAB:6174

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido do arrematante, autorizando o 

abatimento do valor indicado as fls. 196, do preço pago na arrematação. 

Expeça-se o competente alvará em favor do arrematante.Outrossim, 

estando o imóvel ocupado pela parte executada, e a arrematação perfeita 

e acabada, nos termos do artigo 877, §1º, inciso I, do CPC, expeça-se 

mandado de imissão do arrematante na posse do imóvel. Autorizo reforço 

policial, se necessário, o que deverá ser informado pelo Oficial de Justiça 

encarregado da diligência. Em prosseguimento da execução, após o 

abatimento da quantia referente ao IPTU alhures determinado, libere-se em 

favor da parte exequente, o valor proveniente da arrematação, mediante 

alvarás, os quais devem ser expedidos na forma requerida as fls. 

201.Após, intime-se a exequente para apresentar demonstrativo de débito 

atualizado do débito exequendo, com abatimento dos valores recebidos, 

bem como indicar bens passíveis de penhora pertencentes ao executado 

e/ou requerer o que entender de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá (MT), 13 de março de 2018.YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 798953 Nr: 5372-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI SOARES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURY CARDOSO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR RAMOS GONZAGA - 

OAB:13581/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A/MT

 Certifico que encaminho intimação do exequente para no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar nos autos acerca das informações de fls. 74/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 877550 Nr: 15156-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N C DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS EIRELI - ME, NILTON 

CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONI COMERCIO SERVIÇO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, BMC BRASIL IMPORT. E COMERCIO DE 

MÁQUINAS DE CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANALADY CARNEIRO DA 

SILVA - OAB:9840/MT, Aurelio Franco de Camargo - OAB:SP256829, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7111, DANIELE YUKIE 

FUKUI - OAB:13.589/MT, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - 

OAB:14500/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, Frederico 

Prado Lopes - OAB:SP143263, HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MURILO MATEUS MORAES LOPES - 

OAB:12.636/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, 

ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.210/221.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 831015 Nr: 36705-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCONI COM. SERV. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. C. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14700

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (Requerida) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação 

fls.205/213.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889319 Nr: 22807-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA 

CEMAT - AFACE, JACOB NOGUEIRA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA, UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065/MT, JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - 

OAB:15.429/MT, MAURICIO MAGALHÃES FARIA NETO - 

OAB:15.436/MT, NÁDIA RIBEIRO DE FREITAS - OAB:18.069, PRISCILA 

DALL'AGNOL - OAB:18.374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, FERNANDA DE OLIVEIRA MELO - OAB:98.744 OAB/MG, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:OAB/MT 7.627-A

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1149483 Nr: 31468-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVOZYMES BIOAG PRODUTOS PARA AGRICULTURA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANULE EXPORTADORA E IMPORTADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA KANTEK GARCIA 

NAVARRO - OAB:33.743/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1196823 Nr: 3581-24.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE CULTURA ESPIRITA DO PARANÁ, SAMIR 

ALBINO MADEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA DE CARVALHO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andre zacarias tallarek de 

queiroz - OAB:31.381/PR, LUIZ FERNANDO DE QUEIROZ - 

OAB:5.560/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1094951 Nr: 8354-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO DE CALCARIO MONTIVIDIU LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CRUZ SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA SIQUEIRA REIS - 

OAB:OAB/GO 23.109, RENATO SOUSA FERREIRA - OAB:OAB/GO 36.652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 449369 Nr: 22380-62.2010.811.0041

 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: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENI COLOMBO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO - 

OAB:11393, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:8458/MT, ELIS 

MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, HUNNO FRANCO MELLO 

- OAB:7903, MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

dos embargos monitórios de fls. 391/403.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 417283 Nr: 4687-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUPORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAYD- NÉIA COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

RENATA PIMENTA DE MEDEIROS - OAB:9059MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR LOPES DA 

SILVA - OAB:15348/MT

 intime-se o devedor para que quite no prazo de 15 (quinze) dias a 

importância apresentada no demonstrativo do débito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 383910 Nr: 19421-55.2009.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. NUNES RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENCOMIND - ENG. E INDUSTRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAÚDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:12.004/MT, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - OAB:12.048 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA PIEPER ESPÍNOLA 

- OAB:8489, MARCO ANTONIO JOBIM - OAB:6412/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 741114 Nr: 37894-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESK, LINDINALVA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO MS TRANSPORTES URBANOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:6.740/MT

 Intimação do advogado JACKSON MARIO DE SOUZA, para devolver os 

autos em 3 (três) dias sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 947192 Nr: 58694-65.2014.811.0041

 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: MANOEL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR RIBEIRO YDY, EDSON GARCIA DE 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILMA DE FÁTIMA R. DE MORAIS 

- OAB:2.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que,encaminho intimação da parte autora para trazer aos autos o 

documento pedido as fls.72.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 109397 Nr: 1088-65.2003.811.0041

 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: ANDREA ANDREO GANCEDO SABER, ANDREY IRINEU 

SABER, D. G. S.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA, KATIA BEZERRA VELOSO, VALERIA REGINA 

COSTA LEITE, SANDRA AP. MOREIRA GOMES MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA ANDREO GANCEDO 

SABER - OAB:5692, HEBER AZIZ SABER - OAB:9825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133, CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA (UNIRONDON) - 

OAB:5767, DANIELA LUBIANCA - OAB:3583, ELINALDO VELOSO 

GOMES - OAB:592MT, EVELYN HACK BIDIGARAY - OAB:7247/MT, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, JUDSON 

GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8857/MT, Renato Gomes Nery - 

OAB:2051/MT

 Vistos etc.

Nos termos do artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro íntimo para processar e julgar a presente 

demanda. Identifique na capa dos autos a minha suspeição.

Por consequência, determino que os autos sejam remetidos ao meu 

substituto legal imediatamente.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1242522 Nr: 18873-49.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMPE FÁCIL SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, 

FRANCISCO ABELARDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:MG 69.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, juntado nos autos.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 889464 Nr: 22880-89.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, NAIR 

RIBEIRO DA SILVA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT, SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte 

Requerida, PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO, pagar à parte 

Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DO SOL, a importância de 

R$ 2.727,00 (dois mil, setecentos e vinte e sete reais) conforme planilha 

de fl.41, referente aos débitos dos meses 01/2013 a 04/2014, acrescido 

de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e 

correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação, 

assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide 

até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.Consigno 

que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos 

aritméticos na forma do art. 509,§2º, do CPC.Condeno a parte Requerida 

ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação 

traçada no §2º do art. 85 do CPC.Transitado em julgado, intime-se a parte 

Autora para promover o cumprimento da sentença, observando os 

parâmetros estabelecidos na sentença e os requisitos insculpidos no 

artigo 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 14 de 

março de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 805590 Nr: 12049-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ART RUBBER ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação do requerente para, manifestar acerca 

da certidão do oficial de justiça, de fls. 116/117, ou requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1246502 Nr: 20087-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO ANGELO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE LUCAS 

DO RIO VERDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, manifestar 

acerca da certidão do oficial de justiça, juntado nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015539-24.2016.8.11.0041

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:

FATEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE n. 1015539-24.2016.8.11.0041 (p) VISTOS, Os autos vieram 

conclusos para saneamento do feito. A parte Embargada acostou aos 

autos por ocasião da impugnação aos Embargos (ids n.4492986 e 

seguintes) “cadeia de e-mails”, ordem de compra, recibo de pagamento da 

1ª parcela relativa à nota fiscal objeto da presente ação monitória, a fim de 

comprovar os fatos constitutivos do seu direito. É sabido que todas as 

provas devem ser juntadas pelas partes na primeira oportunidade de 

manifestação em juízo, ou seja, incumbe ao Autor instruir a petição inicial 

com todos os documentos destinados a provas suas alegações, conforme 

preconiza o artigo 434 do CPC. Contudo, em observância ao disposto no 

artigo 435 e 437 do CPC, CONVERTO o JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e 

determino a intimação da parte Requerida/Embargante para no prazo de 15 

(quinze) dias manifestar quanto a juntada dos documentos pela parte 

Embargada por ocasião da impugnação aos embargos Faculto ainda às 

partes, no mesmo prazo, manifestar interesse na designação de audiência 

de conciliação, bem ainda especificarem as provas que eventualmente 

entendam pertinentes para comprovação do alegado, salientando que o 

pedido deverá estar justificado a fim de que este juízo possa avaliar a 

necessidade de produção da prova, sob pena de indeferimento e 

julgamento do processo no estado que se encontra. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1035757-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEDIANE TABAJARA LEAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO OAB - MT0021713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Pje nº 1035757-39.2017.8.11.0041 (p) VISTOS, RECEBO A EMENDA DA 

INICIAL id.n.11137264 para readequação do procedimento proposto. 

Presentes os requisitos estabelecidos pelos artigos 381 e 382 do CPC, 

CITE-SE a parte interessada qualificada no polo passivo dos autos, para 

no prazo de 15 (quinze) dias, exibir em juízo os documentos solicitados 

pelo Requerente, cientificando-a de não é admitida apresentação de 

defesa ou recurso nessa modalidade de ação (art. 382, §4º). 

Apresentados os documentos ou não, os presentes autos permanecerão 

em cartório durante 01 (um) mês para extração de cópias e certidões 

pelos interessados, e, findo o prazo, serão arquivados definitivamente 

(art. 383 do CPC). Consigno à parte Autora que a teor do que dispõe o 

artigo 382, § 4º, do CPC, nesse procedimento não se admitirá defesa ou 

recurso, cabendo à parte ré apenas apresentar o documento solicitado e, 

por tal motivo, não há que se falar em ônus de sucumbência. Outrossim, 

registro ainda que não haverá pronunciamento sobre a ocorrência ou 

inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas 

(art. 382, § 2º, CPC), razão pela qual também não há se falar em inversão 

do ônus probatório. Intimem-se. Cumpra-se com atenção. YALE SABO 

MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1011880-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CACIA VAZ DA SILVA (AUTOR)

NORMA VAZ DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA OAB - MT21354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LADIR FRANCISCA MAGALHAES (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1011880-70.2017.8.11.0041 (k) VISTOS. RECEBO A EMENDA A 

INICIAL SUBSTITUTIVA do Id.11665084, em que a parte Autora esclareceu 

sua pretensão em manter a ação sob a ótica do rito especial da Lei 

nº8.245/1991. Cuida-se de AÇÃO DE DESPEJO de imóvel comercial, por 

DENUNCIA VAZIA e FALTA DE PAGAMENTO, alegando a parte Autora em 

síntese que adquiriu o imóvel descrito na exordial em 2013, tomando 

conhecimento de que foi firmado contrato de locação verbal entre a 

Requerida e os antigos proprietários do bem no valor simbólico de 

R$100,00 (cem reais). Discorrem as Requerentes que após a aquisição do 
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bem, procuraram a Ré para a retomada do bem, porém esta não atendeu a 

ordem de desocupação e deixou de pagar os alugueis relativos a locação, 

pretendendo as Autoras o despejo liminar da Requerida. É o necessário. 

Decido. Inicialmente, consigno que a controvérsia está versada em direito 

pessoal estabelecido entre locador e locatário que, via de regra, dispensa 

a prova da propriedade do imóvel. A teor do artigo 60 da Lei nº 8.245/91, 

"Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do art. 9º, inciso IV do art. 

47 e inciso II do art. 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da 

propriedade do imóvel ou do compromisso registrado". Já o § 2º do artigo 

47 dispõe que "Nas hipóteses dos incisos III e IV, o retomante deverá 

comprovar ser proprietário, promissário comprador ou promissário 

cessionário, em caráter irrevogável, com imissão na posse do imóvel e 

título registrado junto à matrícula do mesmo". Da leitura dos dispositivos 

citados acima, extrai-se que, nas hipóteses elencadas especificamente, 

pretendeu o legislador, por exceção, exigir a prova da condição de 

proprietário para o ajuizamento da Ação de Despejo, deixando como regra 

a legitimidade em favor do locador para as demais situações embasadoras 

da ação. Razão disso é pessoal o negócio jurídico que versa sobre a 

locação, devendo o sujeito ativo da Ação de Despejo identificar-se com o 

LOCADOR, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou 

não coincidir com a figura do proprietário. A doutrina especializada de 

Sylvio Capanema de Souza corrobora esse entendimento: "(...) Legitimado, 

ordinariamente, para ocupar o pólo ativo da relação processual é o 

locador, ou seja, aquele que cedeu a posse direta do imóvel ao locatário e 

que, por conseqüência lógica, pode recuperá-la. Não há que se confundir 

a figura do locador com a do proprietário, embora seja muito freqüente que 

ambas se fundam na mesma pessoa, o que, entretanto, não é obrigatório. 

[...] Daí se infere que está autorizado a locar não só o proprietário da 

coisa, que dela pode dispor, como o mero possuidor, desde que esteja 

este autorizado a ceder a posse. Para assestar em face do locatário sua 

pretensão desalijatória, precisa o autor demonstrar, portanto, que é o 

locador, ou que esteja a ele equiparado, dispensando-se, na maioria das 

hipóteses, a prova da propriedade. É verdade que em algumas situações, 

como já vimos e que mais a frente melhor examinaremos, exige a lei que o 

autor também comprove o domínio, valendo citar, como exemplo, entre 

outros, a retomada para uso próprio do locador, ou de seu ascendente ou 

descendente. A prova da condição de locador far-se-á por qualquer dos 

meios admitidos em direito, inclusive por testemunhas, se a locação for 

oralmente contratada" (Da locação do imóvel urbano: direito e processo. 

Rio de Janeiro: Forense, 2002, pág. 399). (grifei) Analisando as 

ponderações da parte Autora, extraio que o contrato verbal do imóvel foi 

estabelecido por prazo indeterminado e desprovido das garantias 

previstas no artigo 37 da Lei nº8.245/1991, foi firmado inicialmente com 

terceira pessoa, identificada como avó da antiga proprietária). Todavia, é 

possível verificar da peça exordial que as Autoras, aparentemente, 

sub-rogaram-se dos direitos da locadora, já que declaram expressamente 

que a Ré deixou de pagar às Requerentes os alugueis após a 

comunicação das Requerentes acerca da retomada do imóvel, o que 

presumivelmente legitima as Autoras à propositura da ação de despejo, 

sendo irrelevante a prova da propriedade do imóvel. A par disso, é certo 

que a Lei de regência em seu artigo 59, não exclui a possibilidade de 

concessão de liminar para desocupação do imóvel em se tratando de 

contrato de locação verbal, tampouco exige notificação prévia para 

constituir o locatário em mora, no caso de despejo por falta de pagamento 

dos locativos. Igualmente, no caso de locação por prazo indeterminado, 

nos termos do artigo 57 da legislação supracitada, os requisitos para a 

concessão da ordem liminar de despejo são: a notificação extrajudicial do 

inquilino, com prazo de 30 (trinta) dias para desocupação e a prestação 

de caução idônea, em importe correspondente a 03 (três) meses de 

aluguel. Todavia, na hipótese dos autos, em que pese se presuma boa-fé 

na afirmação da parte Autora a respeito dos termos em que fora pactuada 

a relação locatícia, a documentação acostada à migua de outros 

elementos de prova não corroboram de forma segura o deferimento da 

ordem em caráter liminar, notadamente por ser um negócio jurídico verbal, 

cujos termos e condições impõem a triangulação do feito para que seja 

concedido um provimento jurisdicional correto, sobretudo reversível. 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO COM 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - POSSIBILIDADE - CONTRATO 

VERBAL DE LOCAÇÃO - INADIMPLÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DO 

CONTRATO - IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - LIMINAR INDEFERIDA - 

CAUTELA - AUSÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES - NÃO 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 59, § 1º, INCISO VIII, DA LEI 

Nº 8.245/91 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Como é 

cediço, é possível a antecipação dos efeitos da tutela nas ação de 

conhecimento, bem como nas ações de despejo, dispondo a doutrina que 

para sua concessão, necessária a presença dos requisitos do artigo 273 

do CPC ou uma das hipóteses estabelecidas no artigo 59, §1º da Lei de 

Locações. In casu, o Recorrente, além de ajuizar a demanda após o prazo 

previsto no artigo 59, § 1º, VIII da Lei do Inquilinato, não demonstrou a 

plausibilidade do direito invocado, o que só será possível no decorrer da 

instrução processual, justificando, assim, a manutenção da decisão 

hostilizada. (AI 77698/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2012, 

Publicado no DJE 05/03/2012) Nesse contexto, em se tratando de contrato 

verbal de locação e o conjunto probatório se mostrando insuficiente para 

comprovação do alegado na inicial, por cautela, entendo necessário 

aguardar a formação do contraditório, visando a uma análise mais 

pormenorizada acerca da natureza da relação jurídica entre as partes, 

cujos contornos ainda não são conhecidos. Saliento que, esta medida é 

reversível, sendo passiva de reforma caso desapareça os motivos que 

embasaram o presente posicionamento. Por todo o exposto, INDEFIRO, o 

pedido de despejo liminar e mantenho incólume a decisão inaugural 

proferida no Id.8745026. CITE-SE a parte Requerida para querendo, 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, ou para no mesmo prazo 

purgar a mora, conforme disposto no artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/91, 

fazendo-se constar do mandado as advertências legais. Atentando-se a 

Secretaria para a existência de emenda à inicial. Efetuada a purga da 

mora, fica desde já, autorizado o levantamento dos valores depositados 

mediante alvará, de acordo com inciso IV, do art. 62, da Lei n. 8.245/91. 

Quanto ao pedido formulado pelas Autoras para a concessão do beneficio 

da assistência judiciária gratuita, face ao recolhimento das custas no 

Id.8293108, é necessário que a parte Requerente traga aos autos 

elementos de prova da alegada condição de hipossuficiência, a fim de que 

seja analisado o pedido. INTIMEM-SE as Autoras para que no prazo de 15 

(quinze) dias juntar aos autos documentos que demonstrem não possuir 

renda suficiente para arcar com as custas do processo sem prejuízo de 

seu sustento (por ex. declaração imposto renda, holerite, comprovante do 

recebimento de benefício previdenciário, etc...), sob pena de indeferimento 

do benefício, de acordo com o art. 99, §2º, do CPC. Diante da petição 

inicial substitutiva anexada ao Id.11665084, com base no artigo 13-A, §3º 

da Resolução nº185/2013 do CNJ, DETERMINO que seja retirada da 

visibilidade do documento anexado ao Id.6113750, certificando-se o ato. 

Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025221-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT0009172A 

(ADVOGADO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1025221-66.2017.8.11.0041 (k) VISTOS, Considerando que 

atualmente a cônjuge deste Magistrado está litigando em desfavor da parte 

Requerente, nos termos do artigo 145, III do CPC, declaro-me SUSPEITO 

para o exercício das funções jurisdicionais neste presente feito. 

Encaminhem-se os autos ao substituto legal. Intimem-se. Cumpra-se COM 

URGÊNCIA. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000299-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEICE HELLEN COSTA LEITE OAB - MT0009475A (ADVOGADO)

NILSON PORTELA FERREIRA OAB - MT0012925A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JONAS DE SA SOARES (RÉU)

LEONARDO DE SA AMANTEA (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 07/05/18, 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035955-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLE DE SOUZA JARDIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KADRI COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA (RÉU)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (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 07/05/18, 12:30 , a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-58 DEPÓSITO

Processo Número: 1002189-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIDERGAS TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR OAB - MT0010203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENTO BENEDITO PADILHA (RÉU)

MERCADO BOA COMPRA LTDA - ME (RÉU)

ADRIANA DE SOUZA GONCALVES PADILHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1002189-95.2018.8.11.0041 AUTOR: LIDERGAS 

TRANSPORTES, COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME RÉU: MERCADO 

BOA COMPRA LTDA - ME, BENTO BENEDITO PADILHA, ADRIANA DE 

SOUZA GONCALVES PADILHA AT Vistos em correição. Trata-se de Ação 

de Depósito, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Lidergás 

Tranposrtes e Distribuidora em face de Mercado Boa Compra Ltda-ME, 

Bento Benedito Padilha e Adriana de Souza Gonçalves Padilha, todos 

devidamente qualificados nos autos. Alega a empresa requerente que 

revendia mensalmente a primeira requerida uma quantidade de gás P13 

cheios, existindo entre ambas uma parceria comercial desde o ano de 

2004. Aduz que fazia parte dessa parceria, mediante contrato de pacto de 

fiel depositário, a cessão gratuita de 120 (cento e vinte) vasilhames vazios 

de botijão P13 e uma gaiola 3,00 x 3,00 de ferro. Assevera que o contrato 

de parceria para revenda foi rompido pelos requeridos sem qualquer 

comunicação, todavia os bens objeto do contrato de depósito não foram 

devolvidos. Por essa razão, requerem, em sede de tutela de evidência a 

devolução dos objetos depositados, ou caso não seja possível, a 

restituição em pecúnia dos objetos. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. 

Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de evidência, sabe-se que a mesma será 

concedida quando restar presente uma das hipóteses elencadas no art. 

311 do Código de Processo Civil, independente da demonstração de perigo 

de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Destarte, prevê o 

referido art. 311 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 311. A tutela 

de evidência será concedida, independentemente da demonstração de 

perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar 

caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido 

reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de 

depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 

custodiado, sob cominação de multa; IV – a petição inicial for instruída com 

prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a 

que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Paragrafo 

único: Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” 

Consoante se extrai da leitura do dispositivo legal supracitado, 

diferentemente da tutela de urgência, a de evidência pode ser concedida 

independentemente da existência de demonstração de perigo de dano ou 

de risco ao resultado útil do processo. Porém, para que seja possível o 

seu deferimento, há de estarem presentes no feito os requisitos legais. In 

casu, muito embora não tenha a parte autora mencionado expressamente 

o dispositivo legal em que funda a sua pretensão, conclui-se, pela leitura 

dos autos, que postulou a concessão da tutela provisória na forma de 

evidência, com fundamento no art. 311, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Ocorre que, em que pese haver nos autos o contrato de depósito 

firmado entre as partes constante no Id nº 11584188, analisando 

detidamente os autos, verifico a ausência da comprovação da mora ex 

persona, pressuposto este também necessário para o acolhimento da 

pretensão processual. A esse respeito, colaciono as lições do doutrinador 

Fredie Didier Junior: “Coloca-se, assim, como pressuposto necessário 

para concessão da medida a demonstração das alegações de fato, que 

se deve aperfeiçoar, precisamente, por “prova documental adequada ao 

contrato de depósito”. Mas para que se conclua pela probabilidade do 

acolhimento da pretensão processual é necessário que se configure a 

mora ex re, com o advento do termo certo, ou a ocorrência de mora ex 

persona, mediante prova documental da interpelação respectiva, se o réu 

não foi ainda citado (já que a citação o constitui em mora”[1]. Deste modo, 

considerando que a parceria comercial estabelecida entre as partes, 

conforme narrado na inicial, iniciou-se no ano de 2004, se faz necessário 

para concessão da tutela, além da comprovação documental firmada pelo 

contrato de depósito, a demonstração da interpelação dos requeridos, e 

por conseguinte, a constituição em mora. Assim sendo, uma vez ausente, 

ao menos neste momento processual, a satisfação de todos os requisitos 

legais, INDEFIRO a tutela antecipada requerida, sem prejuízo de sua 

reapreciação, caso assim se requeira e ocorra a comprovação dos 

pressupostos necessários. No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNO audiência de conciliação para o dia 08 de maio 

de 2018, às 09h00min, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação, sala 01. Observando-se o prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias 

de antecedência, CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e presunção de 

veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, nos 

termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código de Processo 

Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a audiência de 

conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 8º, 9º e 10º, 

do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser intimada na 

pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa oficial (art. 

334, § 3º, CPC). Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de Fevereiro de 2018. 

BRUNO D' OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Didie Jr.,Fredie. Curso de 

Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações 

probatórias,decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efitos 

da tutela/Fredie Didie Jr, Paula Sarna e Rafael Alexandria de 

Oliveita-12.ed.Salvador:Ed.Jus Povivim, cit.v.2, p.711.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002966-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KELIA MARTINS LOPES VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYLLON VINICIUS DA SILVA (RÉU)

 

Nesta data, intimo o requerente para manifestar acerca da Certidão 

Negativa do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029468-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BERTE FLORESTAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE SOUSA ANDRADE OAB - MT0016875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFONICA 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 04/06/18, 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032039-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIANE ELILIAN RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDIR SIQUEIRA DE FARIAS (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 08/05/18, 09:30 , a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1028761-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE FIGUEIREDO (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE SABER DE CUIABA LTDA (RÉU)

LUIZ CARLOS CONCEICAO JUNIOR (RÉU)

JESSIKA ALEXANDRA ALENCAR PADILHA DA CONCEICAO (RÉU)

VALDERSON SOARES LEITE (RÉU)

GLADISLENE RODRIGUES DE SOUZA NEVES (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 08/05/18, 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006145-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX JOSE LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTINA COSTA OAB - MT0006983A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006145-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: ALEX 

JOSE LEITE DA SILVA REQUERIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE AT 

Vistos em correição. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com 

pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Alex José Leite da 

Silva, em desfavor de GEAP-Autogestão em Saúde, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. Aduz a autora que possui vínculo contratual com a 

requerida, cumprindo regularmente com o pagamento da contraprestação. 

Menciona que, aos 11.03.2018, após ser diagnosticado com abscesso no 

ílio e sido recomendado pelo médico internação em caráter de urgência, 

solicitou junto à requerida, os serviços de internação no hospital São 

Mateus. Sustenta que, ao solicitar autorização para internação, houve 

negativa sob a justificativa de ausência do cumprimento do período de 

carência. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência que a 

requerida autorize a internação em caráter de urgência. Em síntese, eis o 

relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a 

tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, 

assim como ser concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, 

CPC). No que se refere especificamente à tutela de urgência, o regime 

geral está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que 

unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na 

sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, 

quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, compulsando 

os autos, verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento, porque, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito. Isso porque, as informações 

contidas nos autos, notadamente, a guia de internação datada de 

11.03.2018, informam o quadro de saúde do autor e a internação em 

caráter de urgência (Id nº 12166103). Há nos autos, o cartão do plano de 

saúde que comprova a relação contratual firmada entre as partes (Id nº 

12165978). No tocante a negativa, esta restou comprovada nos autos, 

através da guia de solicitação de internação constantes no Id nº 

12166137, pág. 2, no qual é possível analisar a observação da recusa, em 

virtude do beneficiário estar cumprindo período de carência. Aliás, insta 

consignar que, analisando o documento constante no Id nº 12166137, no 

qual há os prazos de carência para cada serviço, no campo urgência, há 

menção de que a carência estaria finalizada, todavia, foi negado o serviço 

de internação ao usuário, sob alegação de carência. É cediço que a 

elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, 

é permitida, no entanto, nos termos dos art. 35-C da Lei 9656/98, nos 

casos de urgência e emergência, é obrigatória a cobertura de 

atendimento, afastando assim, qualquer incidência de período de carência, 

in verbis: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I 

- de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de 

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em 

declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os 

resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo 

gestacional.” Outrossim, ainda que levando em consideração o período de 

carência, ressai do art. 12, inciso V, alínea c, da supracitada Lei, que em 

casos de urgência e emergência o atendimento deve ser coberto no prazo 

máximo de 24 (vinte e quatro horas).Veja-se: “Art. 12. São facultadas a 

oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e 

o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV 

deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas 

no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes 

exigências mínimas: V - quando fixar períodos de carência: a) prazo 

máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e 

oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro 

horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;” Destarte, a 

cláusula que estipula o cumprimento do período de carência, 

voluntariamente aceito, merece mitigação em casos de urgência e 

emergência. Além disso, na hipótese dos autos, aguardar-se o decurso do 

período de carência ou decisão de mérito acerca da validade ou não da 

recusa administrativa da mantenedora, mostra-se inadequado em face dos 

princípios constitucionais do direito à vida e dignidade da pessoa humana. 

À propósito, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, DECLARAÇÃO DE NULIDADE 

DE CLÁUSULA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE 

– RECUSA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO – SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA – PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO – ATENDIMENTO 

EMERGENCIAL OBRIGATÓRIO – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

VALOR DA INDENIZAÇÃO EXCESSIVA E COMPORTA REDUÇÃO – JUROS 

DE MORA INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM 

PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme é a orientação 

jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (REsp 

466667/SP), merece temperamento a aplicação da cláusula de carência 

estabelecida em contrato de plano de saúde, voluntariamente aceito, se a 

situação revelar circunstância excepcional, constituída por necessidade 

de tratamento de emergência. A recusa de tratamento considerada 

indevida implica em clara violação à dignidade da parte autora e 

perturbação do seu bem estar emocional e psicológico, o que justifica a 

condenação da prestadora de serviços médicos ao pagamento de 

indenização.Em se tratando de responsabilidade civil contratual, o termo 

inicial dos juros moratórios é a data da citação.( TJ/MT, Ap 97272/2017, 

DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017). 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –- PLANO DE 

SAÚDE – PACIENTE RECÉM NASCIDO DIAGNOSTICADO COM BRONQUITE 

AGUDA QUE EVOLUIU PARA PNEUMONIA – DECLARAÇÃO MÉDICA 

ATESTANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI - TRATAMENTO 

DE URGÊNCIA - RECUSA DE COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE – 

PERÍODO DE CARÊNCIA – ABUSIVIDADE – POSSIBILIDADE DO 

TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
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35-C DA LEI N. 9.656/98 – RECURSO DESPROVIDO.É permitida a 

elaboração de cláusula de plano de saúde que prevê período de carência. 

Todavia, “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de 

emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do 

médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” (artigo 

35-C da Lei 9.656/98).” ( TJ/MT, Ap 110164/2017, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). Indiscutível, 

portanto, que, em um juízo de ponderação, deve-se reconhecer à 

plausibilidade do direito alegado pela autora. No que tange ao perigo de 

dano, emerge da própria pretesão da parte autora, pois a não viabilização 

da internação lhe imporá risco à saude e à própria vida. Dessa forma, em 

juizo de estrita delibação, entendo que, no caso concreto, os direitos 

fundamentais de preservação da vida e da saúde devem se sobrepor, 

face à aparente probabilidade do direito da autora e o evidente perigo de 

dano. Por fim, o § 3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será 

concedida a tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão, o que também restou atendido no presente caso 

concreto, haja vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, 

as partes poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, abrindo a 

possibilidade da parte requerida realizar a cobrança dos valores gastos. 

Posto isso, com base no art. 297 c/c art. 300, ambos do Código de 

Processo Civil, DEFIRO parcialemte o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida, no prazo de 24 

(vinte e quatro), AUTORIZE a internação do autor em carater de urgência, 

até ulterior deliberação deste Juízo. No prazo de 10 (dez) dias, a contar da 

sua intimação, deverá a requerida juntar nos autos comprovação do 

cumprimento da decisão. Para o caso de descumprimento dessa decisão, 

FIXO multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), o que faço com 

fulcro no art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. Considerando 

inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção legal de 

hipossuficiência econômica, 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), DESIGNE-SE audiência de conciliação para o a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. Por fim, ante a 

ausência de procuração nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a sua representação, com a juntada 

de procuração, sob pena de extinção do feito, ex vi do disposto no art. 76, 

§ 1º, inciso I, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, em regime de 

plantão. Expeça-se o necessário. Cuiabá, 12 de Março 2018. Yale Sabo 

Mendes Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006133-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOUZA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARROS LOPES OAB - MT0009462A (ADVOGADO)

CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA OAB - MT0012040A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1006133-08.2018.8.11.0041 AUTOR: LUCIANO 

SOUZA DE PAULA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A AT Vistos em Correição. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por Luciano Souza de Paula em desfavor de 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos qualificados no 

autos. Alega, em síntese, o requerente, que é proprietário do imóvel 

situadao na Rua Engenheiro José H. Neto dos Santos, s/nº, Bairro Jardim 

Fortaleza, no qual está instalada a unidade consumidora nº 6/849148/2. 

Assevera que o imóvel estava desocupado desde o ano de 2016. 

Todavia, em novembro de 2017, em razão da locação do imóvel para 

terceiros, dirigiu-se a sede da requerida, ocasião em que, ao solicitar a 

religação, bem como a troca de titularidade da unidade consumidora, foi 

surpreendido com um débito no valor de R$ 3.903,96 (três mil novecentos 

e três reais e noventa e seis centavos). Sustenta que questionou o débito, 

contudo a requerida não lhe deu nenhuma resposta. Menciona que, 

apesar da requerida ter realizado o restabelecimento da energia, não 

suspendeu a cobrança do débito, que ensejou a negativação dos dados 

da parte autora. Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, 

que a requerida proceda com a exclusão dos seus dados do cadastro 

restritivo de crédito, suspenda a ameaça de corte, bem como a cobrança 

de multas e de demais encargos relativos à fatura questionada. Em 

síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo 

que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 

satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a cobrança de 

fatura com vencimento em 30.10.2017 no valor de R$ 3.903,96 (três mil 

novecentos e três reais e noventa e seis centavos), conforme se afere no 

Id nº 12162447. É cediço que apesar da energia elétrica ser um serviço 

indispensável, a concessionária pode realizar a suspensão do 

fornecimento, em razão da ausência de contraprestação. Ocorre que, 

havendo discussão do débito em Juízo, é indevido a suspensão do 

fornecimentos dos serviços, bem como a inserção dos dados do 

consumidor no cadastro restritivo de crédito. Nesse sentido, colaciono o 

seguinte julgado, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LIMINAR DEFERIDA 

NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA IRREGULAR NO CONSUMO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. RISCO DE CORTE NO FORNECIMENTO E 

NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOSPROTETIVOS DE CRÉDITO. DÉBITO 

DISCUTIDO EM JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1. Apesar do fornecimento de energiaelétrica ser essencial, a 

continuidade da prestação do serviço está condicionada ao pagamento 

das tarifas, agindo a concessionária em exercício regular de direito, se 

efetua a suspensão do fornecimento. 2. Todavia, existindo ação 

emtramitação, onde se discuta os valores cobrados pelo serviço de 

fornecimento de energia elétrica, surge incabível a suspensão do 

fornecimento e qualquer apontamento negativo em órgão de proteção de 

crédito, antes de findo o processo. 3. Precedentes, inclusive do STJ. 4. 

Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão unânime.” (TJPA; 

AI 0014307-23.2013.8.14.0006; Ac. 154614; Ananindeua; Segunda 

Câmara Cível Isolada; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; Julg. 

30/11/2015; DJPA 16/12/2015; Pág. 141) Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a 

negativação persista, a parte requerente sofrerá prejuízos econômicos, 

uma vez que ficará impossibilitada de trabalhar com seus créditos e 

formalizar transações comerciais. Apesar de ser suficiente a presença do 

perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na hipótese ora 
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sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do processo, 

na medida em que, se a tutela provisória não for concedida agora por este 

juízo, há sério e concreto risco da requerida suspender a prestação de um 

serviço público essencial, qual seja, fornecimento de energia. Por fim, o § 

3º do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido no presente caso concreto, haja 

vista que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes 

poderão perfeitamente retornar ao status quo ante, com a posterior 

suspensão regular do serviço e inserção dos dados da titular da unidade 

no cadastro restritivo de crédito. Posto isso, com base no artigo 300 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória de 

urgência, o que faço para determinar que a requerida: a) sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, 

SUSPENDA a cobrança e demais encargos relativa a fatura no valor de R$ 

R$ 3.903,96 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais e oitenta e um 

cenatavos), até decisão final da causa; bem como PROCEDA com a 

exclusão do nome do requerente dos cadastros restritivos de crédito, no 

que se refere especificamente aos fatos discutidos nestes autos. b) sob 

pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, SE 

ABSTENHA de suspender o fornecimento de energia na unidade 

consumidora nº 6/339716-4, no que refere ao débito discutido nestes 

autos, sem prejuízo de ulterior suspensão por débito não discutido na 

presnete demanda. Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a 

ilidir a presunção legal de hipossuficiência econômica atestada pela 

declaração apresentada no movimento Id. nº 12162185, DEFIRO a 

gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas nos artigos 98, 

§ 1º, e 99, ambos do Código de Processo Civil. Ante o disposto no artigo 

334 do Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche 

os requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado 

Diploma Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar 

do pedido (art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação para o a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o 

prazo de, pelo menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte 

requerida para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato 

formuladas pela parte autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 

344, ambos do Código de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data 

designada para a audiência de conciliação, com as advertências do artigo 

334, parágrafos 8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a 

parte autora ser intimada na pessoa de seu patrono, por meio de 

publicação na imprensa oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão 

de inversão do onus probandi, anoto que o momento processual oportuno 

para definir a distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de 

saneamento, nos termos do art. 357, III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, inclusive em regime de plantão. Às providências. Cuiabá - MT, 

13 de Março de 2018. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 324631 Nr: 25144-26.2007.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS MIGUEL SUTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ROSA SOUZA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE MILLER FILHO - 

OAB:10.240 MT, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para aparesentar, caso queira, Impugnação aos 

Embargos Monitórios opostos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1128396 Nr: 22340-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELY CRISTINA MAGLHÃES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimo a parte exequente para se manifestar acerca da petição de fls. 

101/104, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 932186 Nr: 50497-24.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL GONÇALVES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar de fls. 71/76, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1066184 Nr: 53763-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimo a parte autora para apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1083268 Nr: 3082-74.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO ELEUTERIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 03/05/2018 a partir da 13:30 min por ordem de chegada, no 

consultório do Sr. Perito - Reinaldo Prestes Neto, situado na Rua das 

Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal rodoviário), CEP 

78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo que o Advogado da 

parte Autora ficará responsável pela condução da parte, na data, horário 

e local para realização da perícia. O periciado deverá levar todos os 

documentos, atestados e exames complementares (RADIOGRAFIAS) que 

porventura possam ser úteis à confecção do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1026696 Nr: 35168-35.2015.811.0041

 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: JOAQUIM COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO CACCAL DA SILVA - 

OAB:MT/9.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 
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CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar de fls. 218/223, no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1283984 Nr: 2948-76.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMAFF PARIS AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

DANIEL DOELER, CAROLINE DIEFENBACH XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SARAIVA VICENTE - 

OAB:35.526/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Verifica-se dos autos de carta precatória que a parte interessada não 

recolheu os valores referentes à distribuição e diligência, neste Juízo.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora a fim de que, em 05 (cinco) dias, 

efetue o pagamento referente à distribuição e diligência a ser executada, 

sob pena de cancelamento da distribuição e devolução ao r. Juízo 

deprecante.

Com o adimplemento da determinação judicial acima, cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia da missiva como mandado.

Em seguida, devolva-se à origem com as nossas homenagens.

Intime-se

 Cumpra-se

Cuiabá-MT, 26 de Março de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 885406 Nr: 20117-18.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E. P. P., ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZEM COMERCIO E INDUSTRIA DE 

EQUIPAMENTOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte exequente, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

planilha de débito atualizada, conforme despacho de fl. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 702032 Nr: 36653-46.2010.811.0041

 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: DANILO FREITAS PAJANOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL DE BEBIDAS E ALIMENTOS M. S. 

R. LTDA, MARCOS C. DA SILVA E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGYDIO DE SOUZA NEVES - 

OAB:342/MT, JOSE EDUARDO DE SOUZA NEVES - OAB:4681/MT, LUIS 

FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:3936, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE GEORGIA ALVES 

DE CARVALHO - OAB:MT - 14515, JOAO CESAR FADUL - 

OAB:3089/MS, JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - OAB:6948/MT, 

marcela de assis paiva serra - OAB:13256, MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da petição de fls. 

315/316, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1140216 Nr: 27471-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISLEINE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19142, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1163009 Nr: 37188-62.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDI FERNANDO DO NASCIMENTO, TEREZINHA PEREIRA 

E NASCIMENTO, FABRICIO HENRIQUE PEREIRA E NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 10.407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 462567 Nr: 31099-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANDRO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:8303/MT, GALIANA CAMPOS CASTRO RONDON - 

OAB:8.858/MT, GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - 

OAB:13.586/MT, MALENE MACHADO DE ALMEIDA - OAB:12630/MT, 

RICARDO GOMES DE ALMEIDA - OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:4.635/MT, LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, 

PEDRO BALATA FILHO - OAB:12308/MT

 Intimo a parte autora para se manifestar acerca da petição de fls.233/235, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 17351 Nr: 6645-57.2008.811.0041

 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: DEYSE CANDIDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CUIABÁ, 

Wagner Marcondes Lopes, MARCONDES COSTA MARQUES, Murilo 

Sant'Ana Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO BEZERRA BONFIM - 

OAB:5.171/MT, ANTONIO CAETANO SIMAO - OAB:9027-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, EROMAR BARBOSA BELÉM - OAB:OAB/MT 7003, 

OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO 

HELENE LESSA - OAB:6571/MT, REGINA REVERDITO VIVEIROS - 

OAB:5.683-MT, SARA DE LOURDES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B, 

SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - OAB:4.807-B/MT

 Intimo as partes de que foi designada perícia médica para o dia 

17/04/2018 às 08:00 horas, no consultório da Perita Drª Mairy Noce Brasil, 

situado na Clínica da Mulher, Rua G, n. 10, Miguel Sutil, nesta Capital, 

fundos do antigo Hospital São Thomé e nas imediações da TV Gazeta, 

sendo que o Advogado da parte Autora ficará responsável pela condução 

da parte, na data, horário e local para realização da perícia.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 806491 Nr: 12970-72.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE FIGUEIREDO SANTOS 

BARBOSA - OAB:15.060/0 MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:9728-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AYDAR DE BRITO - 

OAB:33984-B/PR, GUSTAVO ZIMATH - OAB:37698-B/PR, JOSE WILZEM 

MACOTA - OAB:7481

 Nesta data, intimo a parte requerida na pessoa de seu advogado para 

apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1169472 Nr: 39933-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVAINE RODRIGUES FERNANDES

 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:

 Nesta data, intimo a parte requerente na pessoa de seu advogado para 

apresentar a impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1185601 Nr: 45749-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO CLARO, CRISTINA 

FLORES PAULON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte embargante, via DJE, a dar prosseguimento no processo, 

dentro do prazo legal.

 Márcia Eliza Ribeiro da Costa

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 401402 Nr: 33738-58.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA MARIA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138/MT, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL 

ARAÚJO - OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, JULIANA LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA 

CRISTINA FERREIRA DE ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA 

PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:9.079/MT, 

WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEYSE AUXILIADORA LEÃO 

BARBOZA - OAB:11.756, DIANARU DA SILVA PAIXAO - OAB:10105/MT, 

LAZARO JOSE GOMES JÚNIOR - OAB:8125 MS, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:8194-A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT, MARIANA MENDES MONTEIRO DA SILVA - 

OAB:11756/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - OAB:MT 7670, 

RENATA DE SOUZA LEÃO - OAB:13511/MT, THOMAZ HENRIQUE 

RODRIGUES DE CARVALHO - OAB:12476/MS, VALNIR TELLES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:12.575

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca dos 

embargos de declaração nas fls. 376/378, no prazo de 5 (cinco) dias.

9ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030625-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L.O. DANTAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM OAB - MT0016759A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALI OMAR LAKIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1030625-98.2017.8.11.0041 AUTOR: L.O. DANTAS 

COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP RÉU: ALI OMAR LAKIS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1037559-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA OAB - MT0006571A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. DE MIRANDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037559-72.2017.8.11.0041 AUTOR: ELETRO FIOS 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA RÉU: E. R. DE MIRANDA - ME 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024622-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHYTONATUS NUTRACEUTICA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE CRUZ AZEVEDO OAB - SP315367 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIETARIA COMERCIO IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1024622-30.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

PHYTONATUS NUTRACEUTICA LTDA EXECUTADO: DIETARIA COMERCIO 

IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029995-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO OAB - MT13279/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1029995-42.2017.8.11.0041 AUTOR: AUGUSTO 

CESAR FONTES ASSUMPCAO RÉU: ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 
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quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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: 1000250-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE ROSSI ZITELLI (REQUERIDO)

ROBSON MONTEIRO REIS E SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1000250-80.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ASSOCIACAO ALPHAVILLE CUIABA 2 REQUERIDO: ROBSON MONTEIRO 

REIS E SILVA, VIVIANE ROSSI ZITELLI IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022516-95.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LUIZ GONCALVES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

julio jose mendes (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022516-95.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

MARCOS LUIZ GONCALVES MENDES REQUERIDO: JULIO JOSE MENDES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1019259-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA HERNANDES CORTEZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INACIO DE FATIMA XAVIER DA SILVA (RÉU)

Inácio de Fátima Xavier (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019259-62.2017.8.11.0041 AUTOR: HELENA 

MARIA HERNANDES CORTEZ RÉU: INACIO DE FATIMA XAVIER DA SILVA, 

INÁCIO DE FÁTIMA XAVIER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, 

para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019063-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI OAB - MT15795/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIANA & VIANA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1019063-92.2017.8.11.0041 AUTOR: DUZZI 

CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA RÉU: VIANA & VIANA LTDA - 

EPP IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 

5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034454-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVANIS ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME HENRIQUE SCHRANK OAB - SP378112 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASA DO LAVRADOR PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1034454-87.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

NOVANIS ANIMAL LTDA EXECUTADO: CASA DO LAVRADOR PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para 

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036659-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCENAL MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO OAB - MT0005776A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR JOSE LUDWIG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036659-89.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCENAL 

MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA RÉU: DELMAR JOSE LUDWIG 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1027704-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TICKET SERVICOS SA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ANDRADE NETO OAB - SP0220265A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1027704-69.2017.8.11.0041 AUTOR: TICKET 

SERVICOS SA RÉU: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 

ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para 

intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 

5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1016718-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VILELA DE FREITAS (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ OAB - GO23787 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1016718-56.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCOS 

VILELA DE FREITAS RÉU: JOAO AUGUSTO CORREA DE ALMEIDA FILHO 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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: 1037113-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. W. G. D. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. P. G. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037113-69.2017.8.11.0041 AUTOR: EVA WILMA 

GONCALVES DE MORAES RÉU: ONEIAS PETRONILO GAMA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1018413-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. P. ENGENHARIA EIRELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018413-45.2017.8.11.0041 AUTOR: J. D. 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO, TRENSPORTE E SERVICOS LTDA - ME RÉU: 

L. P. ENGENHARIA EIRELI IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono 

estes autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para 

manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. 

Cuiabá - MT, 14 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1036663-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Valéria Grecco Teixeira OAB - MT12594/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA ALTOS DA CHAPADA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1036663-29.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA EXECUTADO: 

FAZENDA ALTOS DA CHAPADA LTDA - ME IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, quanto a devolução da 

correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1032959-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIDER CARNEIRO AVELINO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT0012009A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1032959-08.2017.8.11.0041 AUTOR: JAIDER 

CARNEIRO AVELINO RÉU: CONCORDE COMERCIO DE PETROLEO LTDA 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos para intimar a 

parte requerente, por seu advogado, para manifestar no prazo de 5 dias, 

quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 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-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1037076-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CANAVARROS DE SOUZA STOLPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1037076-42.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

VANESSA CANAVARROS DE SOUZA STOLPE REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes 

autos para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar 

no prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 

14 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028109-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDMAR JOAO VARELA DO CARMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0015244A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LEQUE PINHEIRO DE SIQUEIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1028109-08.2017.8.11.0041 AUTOR: SIDMAR 

JOAO VARELA DO CARMO RÉU: ANA PAULA LEQUE PINHEIRO DE 

SIQUEIRA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 

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: 1036968-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO OAB - MT13544/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALVES DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 
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COMARCA DE CUIABÁ 1036968-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL LISBOA REQUERIDO: JOAO ALVES DE 

SOUZA NETO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 

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: 1038697-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONDINELSON RAFALSKY DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON AUGUSTO PEREIRA BASSAN OAB - MT18651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME (RÉU)

ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1038697-74.2017.8.11.0041 AUTOR: 

RONDINELSON RAFALSKY DE ASSIS RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO 

VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS, MAXIMA ASSESSORIA COMERCIAL 

EIRELI - ME IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono estes autos 

para intimar a parte requerente, por seu advogado, para manifestar no 

prazo de 5 dias, quanto a devolução da correspondência. Cuiabá - MT, 14 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1160074 Nr: 35971-81.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS ANJOS

 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:8.428/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 18 de Maio de 2018, ás 

10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 848130 Nr: 51545-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: 2M GUINCHOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPAR METAL INDUSTRIA METALURGICA 

LTDA, JOSE AUGUSTO DO CARMO SCHURING SIQUEIRA, ITAMAR 

MESSIAS PEREIRA, MARTA LEAL ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:9946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE GEORGIA ALVES 

DE CARVALHO - OAB:14.515/MT, LAÍS ALESSANDRA DE MOURA 

MOREIRA - OAB:13.291/MT, LAIS ALESSANDRA DE MOURA MOREIRA 

- OAB:13291, MARCELO ANGELO DE MACEDO - OAB:6.811-B/MT, 

ROSANA LORIS AZEVEDO - OAB:15344, YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 Impulsiono os autos a parte autora para manifestar requerendo o que de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, assim como 

,efetuar o pagamento das diligências para emissão da certidão de crédito, 

comprovando o pagamento nos autos no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 703080 Nr: 37702-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METAL DESIGN COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISSELMA LIMA SILVA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT, PASCOAL SANTULLO NETO - OAB:12867, RODRIGO 

SEMPIO FARIA - OAB:8.078/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:10.572/MT

 Impulsiono os autos, intimando as partes,para comparecerem á Audiência 

de Conciliação e Mediação designada para o dia 18 de Maio de 2018, ás 

10 horas e 30 minutos , a se realizar na Central de Conciliação, nas 

dependências do Fórum da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 331201 Nr: 2578-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAL VERDE SERVICE LTDA, SINAL VERDE TURISMO 

LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDONEY JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT, RUI 

EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GUILHERME 

COSTA SALAZAR - OAB:11519

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOÃO RODRIGO 

EZEQUIEL, para devolução dos autos nº 2578-49.2008.811.0041, 

Protocolo 331201, 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.: 806576 Nr: 13056-43.2013.811.0041

 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: DIAMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARLON HUDSON 

MACHADO, para devolução dos autos nº 13056-43.2013.811.0041, 

Protocolo 806576, 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): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 718582 Nr: 9314-78.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA PINHO DA SILVA, MARISTELA VIEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT, SANDRA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - OAB:MT 

11812

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CAROLINA ATAGIBA PROENCA
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Data da Carga:13/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 714910 Nr: 6916-61.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDROSA PINHO DA SILVA, MARISTELA VIEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - 

UNIMED CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7.627-A, JANAINA PEREIRA VILAGRA RIBEIRO - 

OAB:13677, JULIANA GOMES TAKAIAMA - OAB:14.119/MT, MAISA 

MARQUES PELETT - OAB:OAB/MT 11.889, MARIA ANGELICA CORREA 

PRIMO - OAB:13470, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430, SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - 

OAB:11812, SORAYA CRISTIANE BEHLING - OAB:7936/MT, TÂNIA 

BENEDITA CORREIA - OAB:12179/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: CAROLINA ATAGIBA PROENCA

Data da Carga:13/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801891 Nr: 8329-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVDM, BVDM, MARLI BENEVENUTO DE SOUZA, SILVIA 

VALERIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7.410, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: EDER DA SILVA GOMES

Data da Carga:12/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1076008 Nr: 57979-86.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN CAUAI BOBATO RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: carlos eduardo lopes - 

OAB:20499/b, FÁBIO FREITAS CORRÊA - OAB:9133, JACKSON 

FREDERICO VALE - OAB:17027 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: DIEGO JOSÉ DA SILVA

Data da Carga:13/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809113 Nr: 15586-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVENET INFORMÁTICA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO CALVEZ LARRÉA - 

OAB:11069-B, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - OAB:8361/MT, 

JAQUELINE PROENÇA LARRÉA - OAB:13.356/MT, LUIS FERNANDO 

SILVA E SOUZA - OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: GISLAINE DE MORAES CORREIA

Data da Carga:13/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168729 Nr: 39576-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE VIEIRA DE ASSUNÇÃO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOÃO SOITO - 

OAB:114.089OAB/RJ, FERNANDO CESAR ZANDONADI - OAB:5736/O

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Ray Carvalho Dias

Data da Carga:13/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1168882 Nr: 39634-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: Ray Carvalho Dias

Data da Carga:13/03/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855203 Nr: 57678-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EMPRESARIAL MIRANTE DO COXIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS ALVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS ALVES DE 

MELO - OAB:2573/TO

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: AMARO CESAR CASTILHO

Data da Carga:13/03/2018

10ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003089-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISE FAEDA OAB - MT0017054A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Vistos. Designo o dia 23/04/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 15 de fevereiro de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029661-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO MACHADO LUCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE OAB - MT23804/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para se manifestarem sobre o laudo pericial médico, 

juntado nos autos pela Central de Conciliação, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003097-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHEYLA LANZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEI GUEDES FERREIRA OAB - MT0007900A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 23/04/2018, 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 (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, 16 de fevereiro de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017699-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA MORAES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1017699-85.2017.8.11.0041 

AUTOR: CREUZA MORAES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Creuza Moraes de Campos em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 08:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HIGER HUANTER CARINHENA (AUTOR)
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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 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000364-19.2018.8.11.0041 

AUTOR: HIGER HUANTER CARINHENA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Higer Huanter Carinhena em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, 

às 09:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000496-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000496-76.2018.8.11.0041 

AUTOR: DULCINEIA LEMES DO NASCIMENTO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Dulcineia Lemes do Nascimento 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o 

dia 27/04/2018, às 09:15 horas para audiência de conciliação, a ser 

realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006017-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS (AUTOR)

CAMILA TEREZINHA FONTES KALIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE GIMENES DE FREITAS OAB - MT6709/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (RÉU)

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

 

Visto. Primeiramente, indefiro o pedido de segredo de justiça, vez que a 

hipótese não se enquadra naquelas previstas no art. 189, do CPC. 

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Filipe Gimenes de 

Freitas e Camila Terezinha Fontes Kalix, em desfavor de Imobiliária e 

Construtora São José Ltda. e Itaú Unibanco S.A, aduzindo que em 

07/11/2012 firmaram Contrato de Compra e Venda com a ré São José, 

para aquisição de uma unidade residencial (apto 1402) e vagas de 

garagem, no Edifício Arthé, nesta Capital; que em 19/05/2016 tomaram 

posse do bem e em 31/01/2017 quitaram a dívida. Narram que em 

11/07/2017 solicitarem certidão de inteiro teor e ônus do referido imóvel, e 

surpreenderam-se ao descobrir a existência de uma averbação 

hipotecária em favor do réu Itaú, gravada em 14/12/2012, ou seja, 

posterior à celebração do contrato, razão pela qual interpelaram 

judicialmente os requeridos para que promovessem a imediata baixa da 

restrição, e a ré Construtora São José já demanda contra o réu Itaú, 

pleiteando o cumprimento da mesma obrigação, mas até o momento não há 

qualquer sucesso. Requerem a concessão de tutela de urgência para que 

seja determinado ao banco que, no prazo de 5 (cinco) dias, baixe o 

gravame hipotecário existente no apartamento 1402, do Edifício Arthé, 

matriculado sob nº 101.657, livro n.º 2, Ficha 01V, no Segundo Serviço 

Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária desta Capital. Que após 

o cumprimento pelo réu Itaú, seja determinada a ré Imobiliária e Construtora 

São José, a outorga, no prazo de 15 dias, da escritura, para possibilitar a 

transferência do imóvel para o nome dos Autores, tudo 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 de relação 

jurídica entre os autores e a ré Construtora São José pelo contrato de Id. 

12147129, firmado em 07/11/2012. No mesmo arquivo consta documento 

emitido, em 31/01/2017, pela referida ré, certificando a quitação do 

contrato pelos autores e cópia da matrícula do imóvel adquirido, qual seja 

apto 1402, onde está averbado gravame hipotecário à sua margem, em 

favor do banco Itaú. Observa-se ainda que os requeridos foram 

interpelados judicialmente pelos autores para promoverem a baixa da 

restrição (Id. 12147129), e o banco em questão emitiu documento 

autorizando o cancelamento do ônus lançado sobre o imóvel dos autores 

(Id. 12171527), entretanto, sem nenhum sucesso até o momento, 

conforme certidão do cartório acostada no arquivo de Id. 12171513. A 

probabilidade do direito dos autores está embasada na súmula 308 do STJ, 

que dispõe: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, 

anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não 

tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. Além disso, é notório o 

perigo de dano, vez que a ré São José está sendo demandada em 

inúmeras ações judiciais, conforme demonstrado na exordial, e estando o 

imóvel ainda em seu nome, poderá ser objeto de penhora e outras 

restrições, o que causaria mais prejuízos para os autores. É certo também 

que os autores já quitaram o bem e estão impedidos de usufruir legalmente 

dos seus direitos de propriedade. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 117 de 514



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 os autores 

perderem 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 ao réu Itaú 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a baixa do gravame 

hipotecário existente no apartamento 1402, do Edifício Arthé, matriculado 

sob nº 101.657, livro n.º 2, Ficha 01V, no Segundo Serviço Notarial e 

Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária desta Capital. Após o cumprimento 

pelo réu Itaú, a ré Imobiliária e Construtora São José, deverá, no prazo de 

15 dias, outorgar escritura pública, para possibilitar a transferência do 

imóvel para o nome dos Autores. Para ambos os requeridos, fica 

condicionada a pena de multa no valor de R$ 10.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

830.000,00, valor do imóvel. 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, 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. Cumpra-se. Cuiabá, 13 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005236-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLE DE CARAVELLAS E CAMARGOS (RÉU)

EMERSON OTAVIO DE CAMARGOS (RÉU)

CLAUDETE MARIA RUBEL (RÉU)

RHEA SILVIA DE CARAVELLAS CAMARGOS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 28/05/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006090-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDE MELLO VIEIRA (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: 1006090-71.2018.8.11.0041 

AUTOR: GLEIDE MELLO VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 25/05/2018, às 08h30min horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

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, 14 março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006193-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES ALVES DE AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006193-78.2018.8.11.0041 

AUTOR: DIONES ALVES DE AGUIAR RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 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, 14 março de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006351-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1006351-36.2018.8.11.0041 

AUTOR: FRANK BRUNO SOUZA CAMPOS 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, 14 março de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023289-77.2016.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA MATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA OAB - MT17536/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON RAIMUNDO DE SOUZA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE BATISTA FILHO OAB - PR19793-A (ADVOGADO)

ROSIMEIRE DADONA OAB - MT17863/O (ADVOGADO)

 

Impulsiono os autos a fim de intimar as partes para, no prazo de cinco 

dias: a) Especificarem as provas que pretendem produzir, estabelecendo 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato 

exposta na lide, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 

357, II, CPC); b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela 

mesma ser produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem 

como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a 

convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do 

CPC); c) Indicarem as questões de direito que entendem ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

IV, do CPC).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002500-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11835224. Cuida-se de Ação Declaratória 

de Nulidade de Ato Jurídico e Inexigibilidade de Cobrança de Débito c/c 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EDNILSON DE 

OLIVEIRA ALMEIDA, em desfavor de IUNI EDUCACIONAL S/A., afirmando 

que no início do ano de 2017, desejando cursar nível superior, procurou a 

ré para tentar obter crédito/financiamento estudantil, apresentou 

documentos para análise, e recebeu informação de que entrariam em 

contato até 48 horas, para dar conhecimento acerca da aprovação ou 

não, mas nunca recebeu nenhum retorno. Narra 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 jamais efetuou matrícula ou frequentou aulas, razão pela qual 

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 

11628763, 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 inserido pela requerida. 

Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua o nome do Autor dos 

seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, relativo à referida 

inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 14/05/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (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, 26 de fevereiro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O 

Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: 

Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. 

al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006293-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIENE APARECIDA SEVERINO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT0019919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/05/2018, 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). Com relação ao pedido de tutela de urgência, compulsando o 

processo, entendo conveniente sua apreciação após a apresentação da 

peça contestatória, até porque com as resposta da parte ré será possível 

fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos narrados na inicial. 

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, 14 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007728-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA BAZZI (AUTOR)

TANIA BAZZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI OAB - MT14913/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(RÉU)

RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037185-56.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILU CURY HADDAD (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE HADDAD NETO OAB - 616.128.711-00 (REPRESENTANTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO OAB - MT21393/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

AMIL SAUDE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Recebo a emenda de Id.11837077, assim, proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 173.444,65. Altere-se também o polo ativo, 

devendo constar o Espólio de Marilu Cury Haddad. No mais, diante da 

ausência de demonstração de hipossuficiência financeira, INDEFIRO o 

pedido do autor de assistência judiciaria gratuita. Por outo lado, defiro o 

pedido constante na petição de Id. 11837077, e nos termos do art. 98, § 

6º, do CPC/15, faculto ao autor que o pagamento das custas judiciais e 

taxa seja feito em até 06 (seis) parcelas, recolhidas mediante emissão de 

guia com a respectiva comprovação do pagamento no processo, ciente 

que o inadimplemento de quaisquer das parcelas poderá importar no 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 290, do NCPC. Desse 

modo, intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento da primeira parcela, e as demais no mês subsequente ao 

primeiro pagamento.Na oportunidade deverá apresentar termo de 

compromisso de inventariante de José Haddad Neto, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035821-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE LORA GAMA GOULART (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE KELLY PADILHA VELASCO 73441597168 (RÉU)

Outros Interessados:

M. L. G. (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Analisando nitidamente a inicial, observa-se que os pedidos não 

dizem respeito apenas a menor, mas também a sua genitora 

(ressarcimento de despesas), não podendo pleitear em nome próprio 

direito alheio, assim intime-se a autora para emendar a inicial, no sentido 

de corrigir o polo ativo da demanda - incluir Jaqqueline, e na ocasião 

apresentar procuração e demais documentos que entender pertinentes ou 

alterar o pedido (excluir dano material), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABIOA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1025223-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EROTIDES MARTINS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZETE BAGATELLI GONCALVES OAB - MT5932/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Joana D'arc Costa (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Verifica-se que o prazo requerido já decorreu, assim, intime-se a 

parte autora para apresentar planta de localização do imóvel, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000665-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. E. B. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAZARE HADDAD OAB - 762.786.201-97 (REPRESENTANTE)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/05/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (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 
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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. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037446-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCI DE CARLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN AMARAL MAKRAKIS OAB - MT0020150A (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - MT0010151S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLINICA ODONTOLOGICA INSTITUTO DA FACE LTDA - ME (RÉU)

THEIZA HELENA F SOUZA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/05/2018, 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 (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, 14 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034567-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA MEX LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA EGIDE LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/05/2018, às 12h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000510-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA ALMEIDA DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1000510-60.2018.8.11.0041 

AUTOR: ANGELA ALMEIDA DE SANTANA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Angela Almeida de Santana em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 09:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 
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SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034687-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PRADO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1034687-84.2017.8.11.0041 

AUTOR: MARCELO PRADO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório DPVAT promovida por Marcelo Prado de Souza em desfavor 

de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, 

às 10:00 horas para audiência de conciliação, a ser realizada na Central 

de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037150-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA REGINA SANTOS MALO BRAGANCA (AUTOR)

ANDRE LUIS AMBROSIO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIKOLI FERREIRA SILVA SOUZA OAB - MT22969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LISLEY FERRARI MATSUNAGA CORREIA (RÉU)

LUIZ CARLOS CORREIA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/05/2018, 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 (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000159-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 09/04/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. Sinii Savana 

Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034873-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LIBERTY SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIANE MENCHON MOURA ENDLICH OAB - PR23114 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

eliane duarte julião (RÉU)

SIDNEY GASQUES BORDONE (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Recebo a emenda de Id. 11827181, assim proceda-se a alteração 

do valor da causa para R$ 6.565,37. Designo o dia 29/05/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). A parte autora informou que não tem 

interesse na realização de audiência de conciliação, no entanto, ela 

somente não será realizada se a parte ré também manifestar desinteresse 

por meio de petição, com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

da audiência (art. 334, § 5º, CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré 

para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, se for o caso, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência (art. 335, II, CPC). Se 

não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ressalvada a hipótese 

de manifestação de desinteresse pela parte ré, ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 14 de março de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038214-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO OAB - SP363392 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO LEMOS BENITEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. O documento apresentado pelo autor (Id. 11828752) refere-se as 

custas de diligência e não de distribuição da missiva, ademais, no 

documento de Id. 11211484 consta número de processo diferente deste, o 

que possivelmente fez com que não gerasse vinculação no sistema ou se 

trata de pagamento acerca de outro processo, assim, intime-se a parte 

autora para efetuar/comprovar o pagamento, no prazo de cinco dias, sob 

pena de devolução. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de março de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032110-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELY RODRIGUES MACHADO OAB - MT22410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032110-36.2017.8.11.0041 

AUTOR: VICTOR VINNICIUS RODRIGUES VITORIO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Victor Vinnicius Rodrigues 

Vitorio em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Designo o dia 27/04/2018, às 10:15 horas para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1032196-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1032196-07.2017.8.11.0041 

AUTOR: CATARINO CLEIDE PEREIRA PAIM RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Catarino Cleide Pereira Paim em 

desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 

27/04/2018, às 10:30 horas para audiência de conciliação, a ser realizada 

na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1033510-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS OAB - MT22715/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033510-85.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: LUCIMAR RAMOS DE SOUZA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Lucimar Ramos de 

Souza em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. 

Designo o dia 27/04/2018, às 10:45 horas para audiência de conciliação, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005861-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA EPONINA BORGES DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE 

LTDA (RÉU)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Designo o dia 29/05/2018, às 09h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 
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de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. 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. Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. 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, 14 de março de 2018. 

Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033890-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OTONIEL DE MATOS OAB - MT0002825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033890-11.2017.8.11.0041 

AUTOR: ZILDINEY DIAS SANDES DE MATOS RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Trata-se de Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT promovida por Zildiney Dias 

Sandes de Matos em desfavor de Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S.A. Designo o dia 27/04/2018, às 11:00 horas para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033480-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR SANTOS DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 1033480-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: CESAR SANTOS DE LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

DPVAT promovida por Cesar Santos de Lima em desfavor de Porto Seguro 

Companhia de Seguros Gerais. Designo o dia 27/04/2018, às 11:15 horas 

para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 15 de Fevereiro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006455-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANIMAR NERY DA SILVA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR SCHMIDT FERREIRA OAB - MT21325/O (ADVOGADO)

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES OAB - MT0013356A (ADVOGADO)

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES OAB - MT20237/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON MINORU TSUZUKI (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Considerando que o autor é médico (Id. 12224176), e que não 

comprovou a hipossuficiência financeira, INDEFIRO seu pedido de 

assistência judiciaria gratuita. Intime-se a parte autora para 

efetuar/comprovar o pagamento das custas iniciais de distribuição, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 290 

c/c 321, parágrafo único, do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14 de 

março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006431-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CORREA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Nair Correa Oliveira em desfavor de Cab Cuiabá S.A, afirmando que é 

usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, e 

que a partir do mês 09/2014 passou a receber cobranças exorbitantes, 

sendo R$ 431,41, R$ 2.316,06, até mesmo R$ 8.252,63, o que não condiz 

com sua realidade, já que seu consumo sempre foi de R$ 38,79, R$ 39,23, 

etc. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se 

abster de suspender o fornecimento de água na residência da autora e 

retirar o nome dela 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] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

12219862 que a ré emitiu faturas em 2012 e 2013 nos valores de R$ 

37,62, R$ 38,79, R$ R$ 39,07, etc., mas efetuou cobrança a partir de 

09/2014, nos valores de R$ 170,35, R$ 1.470,29, R$ 2.316,06, chegando 

até R$ 8.252,63 (ID 12219862, 12219846 e 12220059), ou seja, 

percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana 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] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência da autora, acerca do débito aqui 

discutido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

15.000,00. Determino ainda a exclusão do nome da Requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA. Assim, expeça-se ofício ao SPC/SERASA para 

que exclua o nome da Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 

horas, relativo às dívidas inseridas pela ré. 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 29/05/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 14 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 928367 Nr: 48433-41.2014.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEULA MAURA PEREIRA DA SILVA, ANTONIO 

APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORAN ATAIDE BASSOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, Karla Karolina A. Dias Pompermayer - 

OAB:15.965 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10.274 - MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na 

Ação de Despejo Com Pedido de Tutela Antecipada c/c Cobrança de 

Aluguéis, para declarar rescindida a locação, bem como para condenar a 

requerida ao pagamento dos alugueres dos meses de junho, agosto, 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012; janeiro, fevereiro, 

março, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2013 e as mensalidades a 

partir de maio de 2014, até a efetiva desocupação do imóvel, levando em 

conta os valores dos aluguéis mencionados nos cálculos de fls. 49/51, a 

serem corrigidos pelo INPC, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, 

a partir do vencimento de cada parcela atrasada, além de multa de 10% 
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(dez por cento) e IPTU que não foi pago no período da locação.Confirmo a 

liminar deferida às fls. 62/63.Condeno a parte ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito atualizado, com fundamento no artigo 85, § 

2º do Novo Código de Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Cuiabá, 12 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 901127 Nr: 30686-78.2014.811.0041

 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: INGRID WIRGUES PAESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - OAB:OAB/MT 4.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104 A

 Diante do exposto e nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos contidos na inicial por 

falta de amparo legal com relação às rés. Condeno a autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

este fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes dos artigos 85, § 2º 

c/c § 6º, do Novo Código de Processo Civil, entretanto suspendo a 

exigibilidade em razão de ser a autora beneficiária da justiça gratuita, nos 

termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-seCuiabá, 12 de março de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 917635 Nr: 41828-79.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH SPEROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:51.634/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Ação Regressiva de 

Indenização promovida por Tokio Marine Seguradora S/A em desfavor de 

Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - Cemat, condenando esta ao 

pagamento de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) que deverá ser 

corrigida pelo INPC, e acrescidos de juros de 1% ao mês, da data do 

efetivo desembolso.Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em 10% (dez por 

cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,§ 2º do 

Novo Código de Processo Civil.Considerando que tramita na 8ª Vara Cível 

desta capital processo idêntico a este, mesmas partes, causar de pedir e 

pedido, oficie-se àquele Juízo, cientificando-o desta sentença.Certificado 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de março de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 859492 Nr: 1337-30.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACÓ FLORIANI ME, JACO FLORIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEIKO KINJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUÍZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5053-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALÉXANDRO ADRIANO 

LISANDRO DE OLIVEIRA - OAB:6675/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cumprimento de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais 

proposta por Jacó Floriani – ME em desfavor de Keiko Kinjo.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa atualizado, com fundamento no artigo 85, § 2º e 6º do Novo Código 

de Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 12 de março de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABÓIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 867146 Nr: 7295-94.2014.811.0041

 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: GILSON OLMEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ & PEDROSO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUREMBERGUE ALVES 

JUNIOR - OAB:10.203-MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na Ação de 

Indenização Por Danos Materiais promovida por Gilson Olmedo em 

desfavor de Queiroz & Pedrozo Ltda –ME.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 

10% (dez por cento sobre o valor da causa atualizado, com fundamento 

no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, após as baixas e anotações 

pertinentes.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 12 de março de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325213 Nr: 25418-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XISTO ALESSANDRO BUENO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ANDRADE ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GRANCONATO 

CONCATO - OAB:11244, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - 

OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 Código 325213

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença promovida por XISTO 

ALESSANDRO BUENO-EPP em desfavor de ELIANE ANDRADE ARRAES, 

em que as partes noticiaram às fls. 231/233 dos autos, após a sentença, 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a extinção do cumprimento.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO, 

Cumprimento De Sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, e arquive-se com as baixa na 

distribuição e as cautelas de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 março de 2018.

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1284172 Nr: 2999-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->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 TOYOTA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ YUZI KAWAKAMI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI DALUZ RIBEIRO 

TABORDA - OAB:OAB/14.431-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante o teor da certidão de fl. 22, intime-se a parte autora para 

providenciar o recolhimento das custas, no valor de R$ 376,85, bem como 

da taxa judiciária no valor de R$ 129,94, no prazo de 15 dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Na oportunidade, deverá a embargante apresentar os documentos de 

procuração, substabelecimento e outros de forma correta, vez que estão 

atravessados nas folhas, dificultando/impossibilitando sua análise, também 

sob pena de indeferimento.

Cumprida a ordem acima, proceda-se ao apensamento ao processo de n. 

17500-95.2008.811.0041, já que distribuído por dependência à ele.

Caso contrário, certifique-se e volte-me concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1286832 Nr: 3882-34.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA VISTA ALEGRE LTDA, CARLOS 

ROBERTO SILVA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA ALIANÇA COMERCIO DE GRAOS LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA MANCINI - 

OAB:277690/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos o 

comprovante de pagamento da diligência do oficial de justiça.

A parte interessada poderá consultar através do site www.tjmt.jus.br 

(serviços-guias-diligência-emissão-de-guia-de-diligência) os valores e 

dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis ao meirinho.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia da presente como mandado e, após, 

devolva-se à Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 880650 Nr: 17181-20.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EALDA, JOCINEIA ASSUNÇÃO LEITE

 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 880650

Vistos.

Havendo concordância em decorrência do pagamento voluntário de fls. 

121/125, expeça-se alvará em favor de Rodrigo Brandão Correa, 

conforme solicitado à fl. 177.

 No mais, ARQUIVE-SE o processo com as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de Março de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 863524 Nr: 4436-08.2014.811.0041

 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: DEOCLÉCIO CARNEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV PRIME PARQUE CHAPADA IMPERIAL 

INCORPORAÇÕES SPE LTDA, PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES 

S/A, CLEIDE IMÓVEIS LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - 

OAB:21282/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHÔA COSTA - OAB:80.055 OAB/MG, DANIELA PATINI - 

OAB:OAB/MT 11.660, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

 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 as rés, MRV Prime Parque Chapada Imperial Inc. SPE 

Ltda., Prime Incorporações e Construções e MRV Engenharia e 

Participações S/A., a indenizar o 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 as rés, MRV Prime Parque 

Chapada Imperial Inc. SPE Ltda., Prime Incorporações e Construções e 

MRV Engenharia e Participações S/A., a indenizar o autor 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 maio de 2012 e termo final maio de 2014. O 

valor do aluguel será o correspondente aos documentos de fls. 48/69. 

Como o autor descaiu da parte mínima dos pedidos, condeno as 

requeridas MRV Prime Parque Chapada Imperial Inc. SPE Ltda., Prime 

Incorporações e Construções e MRV Engenharia e Participações S/A., 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, 13 de março de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038017 Nr: 40584-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRV PRIME XXI INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIR BARBOSA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CANDIOTTO FREIRE - 

OAB:104784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:OAB/MT 

4.678

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RUY NOGUEIRA 

BARBOSA, para devolução dos autos nº 40584-81.2015.811.0041, 

Protocolo 1038017, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006305-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL OAB - MT12764/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c 

Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela 
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de Urgência ajuizada por FERNANDA ALMEIDA DE OLIVEIRA em desfavor 

de IUNI EDUCACIONAL S/A., aduzindo que é estudante do curso de 

medicina, sendo beneficiária do FIES, com cobertura de 94,47% desde 

2015, e como de costume, realizada os aditamentos semestralmente. 

Narra que, apesar do custeio pelo Governo Federal, a ré, no primeiro 

semestre de 2017, iniciou uma cobrança no valor de R$ 9.640,86, 

descriminada como “Serviços Educacionais Fies”, a qual foi paga para 

continuar o curso, mas em novembro de 2017, foi emitida nova cobrança, 

no valor de R$ 10.334,99, e a ré ainda reduziu o percentual do 

financiamento para 89,75, e diante da impossibilidade de pagamento, está 

impedida de realizar a rematrícula, provas, acessar o portal, etc., 

atribuindo ilegalidade no ato, bem como na referida cobrança adicional. 

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a Ré a 

promover a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança além das já 

suportadas pelo Fies, em especial o valor de R$ 10.334,99; que seja 

restabelecido o percentual de 94,47 de financiamento; autorizar as 

rematrículas dos semestres posteriores; que se abstenha de incluir o 

nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e se negativado, que 

promova a exclusão e que seja autorizada a autora a realizar todas as 

atividades acadêmicas necessárias do seu curso de graduação, como 

acesso ao campus, frequentar aulas, realizar provas, acessar o portal, 

etc., sob pena de multa diária. 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 de contrato firmado entre a requerente e a 

instituição bancária em 2016 para abertura de crédito para financiamento 

educacional (FIES), com cobertura de 94,47% do curso de graduação (ID 

12200739 , 12200752,12200770, 12200786 e 12200809), e desde então 

os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora (ID 12200826), 

mesmo assim a ré Iuni efetua cobrança de valor, descriminado como 

“Serviços Educacionais Fies” (ID 12200877), demonstrando a 

probabilidade do direito pleiteado. Por outro lado, é notório o perigo de 

dano, vez que a autora está impedida de prosseguir com o curso, e ainda 

sofrer as consequências da suposta inadimplência. Para maior clareza, 

recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, 

confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é requisito que se 

relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce quando exista a 

possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser 

prejudicado em decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. 

Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo 

de lesão) ao direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação 

justifica a necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando 

o próprio provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.

[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que 

o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada, para determinar a Ré a promover a 

imediata suspensão da cobrança discutida neste feito; autorizar a 

rematrícula da autora nos semestres posteriores e aditamento do contrato 

do Fies, com percentual de 94,47; que se abstenha de incluir o nome da 

autora nos órgãos de proteção ao crédito e se negativado, que promova a 

exclusão e que seja autorizada a autora a realizar todas as atividades 

acadêmicas necessárias do seu curso de graduação, como acesso ao 

campus, frequentar aulas, realizar provas, acessar o portal, no prazo de 

cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

60.000,00. 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". 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 ao requerido, 

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 29/05/2018, 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 (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, 14 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006431-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR CORREA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA 

E ESGOTO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada 

por Nair Correa Oliveira em desfavor de Cab Cuiabá S.A, afirmando que é 

usuária do serviço de fornecimento de água prestado pela requerida, e 

que a partir do mês 09/2014 passou a receber cobranças exorbitantes, 

sendo R$ 431,41, R$ 2.316,06, até mesmo R$ 8.252,63, o que não condiz 

com sua realidade, já que seu consumo sempre foi de R$ 38,79, R$ 39,23, 

etc. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar a ré a se 

abster de suspender o fornecimento de água na residência da autora e 

retirar o nome dela 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 
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termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] No caso vertente, observa-se pelo documento de ID 

12219862 que a ré emitiu faturas em 2012 e 2013 nos valores de R$ 

37,62, R$ 38,79, R$ R$ 39,07, etc., mas efetuou cobrança a partir de 

09/2014, nos valores de R$ 170,35, R$ 1.470,29, R$ 2.316,06, chegando 

até R$ 8.252,63 (ID 12219862, 12219846 e 12220059), ou seja, 

percebe-se a existência, nessa análise sumária, de alguma irregularidade, 

consequentemente a probabilidade do direito. Por outro lado, é notória a 

urgência do pedido, vez que o corte da água acarreta excessivos 

prejuízos, pois a água é essencial à manutenção da vida cotidiana 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] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do 

artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de água na residência da autora, acerca do débito aqui 

discutido, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de 

descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 

15.000,00. Determino ainda a exclusão do nome da Requerente do banco 

de dados do SPC/SERASA. Assim, expeça-se ofício ao SPC/SERASA para 

que exclua o nome da Autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 

horas, relativo às dívidas inseridas pela ré. 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 29/05/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (NCPC, art. 334, § 

3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se 

não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo 

para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir 

da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, 

NCPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, 

é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, NCPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do NCPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 14 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020600-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)

PATRICIA GARCIA LOBATO SIQUEIRA OAB - MT20295/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1020600-60.2016.8.11.0041 

AUTOR: EDILSON DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDILSON DE CAMPOS, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

15.05.2016, que lhe ocasionou invalidez , razão pela qual requer a 

condenação da requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro 

obrigatório no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo a parte ré 

alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder 

no polo passivo, bem como ausência do laudo do IML descumprindo o art. 

5º, § 5º da Lei 6194/74. No mérito, a ré discorre quanto ao valor 

indenizatório pagamento proporcional ao dano corporal, discorre do 

quantum indenizatório e eventual condenação, dos juros, da correção 

monetária e dos honorários de Sucumbência. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação da parte ré quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento da diferença do seguro obrigatório – 

DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão 

de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 15.05.2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 
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INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). No 

que tange a carência da ação pela ausência do laudo do IML e a validade 

do boletim de ocorrência, estes assuntos serão analisados com o mérito 

por com ele se confundirem. No mérito, verifica-se que a boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 15.05.2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que EDILSON DE CAMPOS apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da lesão em estrutura crânio-fácil 

25% permitindo admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo 

noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda 

que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da lesão em 

estrutura crânio-fácil de leve repercussão, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 

100% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), contudo o autor faz jus a 25% 

desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais). Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da 

citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. 

Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE 

COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 

DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é 

regulamentado pela Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas 

sobre o direito à indenização do seguro DPVAT. O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal 

de Justiça, "os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a 

partir da citação". 3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 

20150111163584 0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA 

FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA 

CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) 

No que tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta 

deve incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 

do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária 

nas indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais). O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré ao pagamento integral das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo 

único, do Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de março de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008454-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ASSIS BARBOSA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1008454-50.2017.8.11.0041 

AUTOR: LOURIVAL ASSIS BARBOSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. LOURIVAL ASSIS BARBOSA, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 20/09/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo prévio. No mérito alega a ausência 

de nexo causal, em razão da inexistência de prova do dano decorrente de 

acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez permanente 

da parte postulante, constitucionalidade da Medida Provisória nº. 451/2008 

e da decorrente Lei 11.945/2009, discorre sobre os valores indenizatórios, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte 
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autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em razão de acidente de trânsito 

em que afirma ter sido vítima em 20/09/2016. Preliminarmente, quanto à 

alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é pacífico nos tribunais 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos agentes que façam parte 

do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, não havendo 

obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do convênio de 

seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a 

jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto a alegação de ausência de interesse de agir, pela falta de pedido 

administrativo prévio, esta alegação não prospera nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 20/09/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LOURIVAL ASSIS BARBOSA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé direito de media intensidade avaliada 

em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os traumatismos 

noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada a invalidez, 

ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o acidente 

mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao 

restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os 

artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores 

de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, 

nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até 

R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – como reembolso à vítima – no 

caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas.” (grifo nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de 

redução funcional do membro lesionado em razão do sinistro, nos termos 

da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00( três mil 

trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 3.375,00( três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002788-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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RONALDO DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1002788-68.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: RONALDO DA SILVA MARTINS REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. RONALDO DA 

SILVA MARTINS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 25/12/2016, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de interesse de agir 

pela necessidade de pedido administrativo prévio. No mérito alega 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

inaplicabilidade da inversão com base no CDC, constitucionalidade da 

Medida Provisória nº. 451/2008 e da decorrente Lei 11.945/2009, discorre 

sobre os valores indenizatórios, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 25/12/2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto às alegações de ausência de interesse de agir, em razão da 

ausência de pedido administrativo prévio, esta alegação não prospera nos 

termos do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a 

questão restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

No mérito, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, 

aliados ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de 

acidente de trânsito em 25/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que RONALDO DA SILVA MARTINS apresenta invalidez 

permanente parcial do membro inferior direito de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 75% de invalidez permanente parcial do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50( sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 
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PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50( sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016707-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURITA GASPAR DE NOVAES (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1016707-27.2017.8.11.0041 

AUTOR: MAURITA GASPAR DE NOVAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. MAURITA GASPAR DE 

NOVAES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 16.12.2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 7.744,25 (sete mil e setecentos e 

quarenta e quatro reais vinte e cinco centavos), bem como seja 

reembolsado no valor de R$ 244,25 (duzentos e quarenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos) referente ao DAMS, acrescidos de juros legais, 

mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja 

a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial 

vieram os documentos. A requerida apresentou contestação e 

documentos junto aos autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse de agir pela necessidade de pedido administrativo prévio, bem 

como pela sua não comprovação e ausência de recusa. No mérito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e 

suplementares, da forma de pagamento de eventual condenação. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, e a manifestação da parte requerida. É o relatório. Decido. A 

parte autora ajuizou a presente ação objetivando a condenação da ré ao 

pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, obrigatório no valor de R$ 

7.744,25 (sete mil e setecentos e quarenta e quatro reais vinte e cinco 

centavos), bem como seja reembolsado no valor de R$ 244,25 (duzentos 

e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente ao DAMS, 

em razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 

16.12.2016. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é pacífico nos tribunais que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer dos agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe 

a Lei 8.441/92, não havendo obrigatoriedade da propositura contra 

“entidade líder” do convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar 

invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. 

CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão 

da Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto às alegações de ausência de interesse de agir, pela falta de 

pedido administrativo prévio e a sua não comprovação e recusa estas 

alegações não prosperam nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA 

PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - 

APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA 

CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO 

PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, 

com a devida citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem 

julgamento de mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A 

recente orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é 

necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) No mérito, verifica-se que a 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 16.12.2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que MAURITA GASPAR DE 

NOVAES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior esquerdo de media repercussão avaliada em 50%, permitindo 

admitir o nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano 

corporal apresentado. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 
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pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial 

incompleta do membro superior esquerdo, devendo ser calculada sobre o 

percentual para o membro lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo 70% 

de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove 

mil quatrocentos e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse 

valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 

CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE 

MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela 

Lei nº 6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à 

indenização do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será 

efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos 

termos da Súmula nº 426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 

3- Recurso parcialmente provido.” (TJ-DF 20150111163584 

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) Quanto ao 

pedido de ressarcimento das despesas médicas e suplementares, 

verifica-se que a parte autora juntou nota fiscal referente às consultas e 

medicamentos (ID. 7621121- Pág. 2 a 3), totalizando a quantia de R$ 

244,25 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos). 

Assim, estando demonstrado que as despesas foram efetuadas em 

decorrência dos danos sofridos em acidente de trânsito e não tendo sido 

efetuado o pagamento na esfera administrativa, a parte autora faz jus ao 

reembolso pleiteado, no valor de R$ 244,25 (duzentos e quarenta e quatro 

reais e vinte e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) Posto isso, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno-a, ainda, 

ao pagamento de R$ 244,25 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e 

cinco centavos), referente à restituição das despesas médicas 

hospitalares suportadas pela parte autora, valor este que deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

efetivo desembolso, conforme demonstra às fls. 22/26 e acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a 

ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1022116-18.2016.8.11.0041 

AUTOR: RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. RAIMUNDO DE OLIVEIRA 

BARROS, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) pelo Rito Comum em desfavor de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima 

de acidente de trânsito em 29/07/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

referente seguro obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção 

monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada 

ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, a falta do interesse de agir pela 

necessidade de pedido administrativo prévio, princípio da causalidade e a 

sucumbência autoral, pendência documental mediante à Seguradora. No 

mérito, insuficiência probatória do registro de ocorrência juntado, 

inexistência de provas da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização e pagamento proporcional a lesão, inaplicabilidade da 

inversão com base no CDC, manifestação do laudo, bem como quanto a 

correção monetária, aos juros e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente 

ação objetivando a condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório 

– DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 29.07.2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 
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70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, em razão da falta do 

pedido administrativo prévio, bem como pela pendencia documental, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “RECURSOS DE 

APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRÉVIA 

PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO CONTESTADA - 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - 

APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 631.240/STF)– AJUSTE DA 

CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – NECESSIDADE – 

APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E RECURSO ADESIVO 

PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no Juizado Especial Cível, 

com a devida citação da parte requerida, cujo processo foi extinto sem 

julgamento de mérito, configura causa interruptiva da prescrição. A 

recente orientação do Supremo Tribunal Federal é pela exigibilidade do 

prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício 

do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, 

está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 

631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). A aplicação da tabela da SUSEP é 

necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações 

trazidas pela Lei nº 11.945/2009. (Ap 159563/2016, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, 

Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) Muito embora a parte ré tenha 

arguido como preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. Ressalta-se que a falta do 

boletim de Ocorrência, ficha de primeiro atendimento médico, Laudo do IML 

e sinistro, não podem ser consideradas indispensáveis para a analise dos 

fatos, já que o juiz pode se valer de laudo pericial para julgar o feito. 

Assim, verifica-se que a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado 

ao boletim de atendimento comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 29.07.2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARROS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior direito de leve repercussão avaliada em 

25%, invalidez permanente parcial incompleta do ombro direito de media 

repercussão avaliada em 50%, permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior direito, 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

ombro direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 70% e 50% de 25%. a. 70% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos 

e cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 

2.362,50 ( dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta 

centavos). b. 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é igual a 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), contudo o autor 

faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento jurisprudencial: “DIREITO 

CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. MORTE. COMPROVAÇÃO. 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. NEXO DE 

CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA 

CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 

reais). O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo 

índice oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá - 

MT, 14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015822-13.2017.8.11.0041
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SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 1015822-13.2017.8.11.0041 

REQUERENTE: EDILMA ALVES DOS REIS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. EDILMA ALVES DOS REIS, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de 

acidente de trânsito em 17/12/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo a parte ré alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão 

da Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental mediante à 

Seguradora, a falta do interesse de agir pela necessidade de pedido 

administrativo prévio, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

bem como ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo devido o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro. No mérito, insuficiência probatória 

do registro de ocorrência juntado, inexistência de provas da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização e pagamento proporcional a 

lesão, inaplicabilidade da inversão com base no CDC, necessidade de 

prova pericial, impossibilidade da incidência da correção monetária a partir 

da Medida Provisória nº. 340/06 bem como quanto a correção monetária, 

aos juros e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. A parte autora ajuizou a presente ação objetivando a 

condenação da ré ao pagamento do seguro obrigatório – DPVAT, 

obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em 

razão de acidente de trânsito em que afirma ter sido vítima em 17/12/2016. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é pacífico nos tribunais que o seguro, pode ser cobrado de qualquer dos 

agentes que façam parte do consórcio, conforme dispõe a Lei 8.441/92, 

não havendo obrigatoriedade da propositura contra “entidade líder” do 

convênio de seguro DPVAT, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido é a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO 

DE COBRANÇA. INCLUSÃO DA SEGURADORA LÍDER. CUMULAÇÃO DE 

INDENIZAÇÕES. INOVAÇÃO PROCESSUAL. 1. Inclusão da Seguradora 

Líder. A presença da Seguradora Líder no pólo passivo da demanda não é 

obrigatória, sendo permitido à vítima do sinistro escolher qualquer 

seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório para 

responder pelo pagamento deste. 2. Possibilidade de cumulação de 

indenizações por invalidez, por se tratar de acidentes distintos, com 

lesões e extensões diversas. Ademais, cuida-se de inovação processual. 

PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 

70068941764, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Isabel Dias Almeida, Julgado em 29/06/2016). (TJ-RS - AC: 70068941764 

RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 29/06/2016, Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/07/2016). 

Quanto à alegação de ausência de interesse de agir, bem como pela 

pendencia documental, estas alegações não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA 

– SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

PRÉVIA PROPOSITURA DA AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL - AÇÃO 

CONTESTADA - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – 

DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO (RE 

631.240/STF)– AJUSTE DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA DA 

SUSEP – NECESSIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E 

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O anterior ajuizamento de ação no 

Juizado Especial Cível, com a devida citação da parte requerida, cujo 

processo foi extinto sem julgamento de mérito, configura causa 

interruptiva da prescrição. A recente orientação do Supremo Tribunal 

Federal é pela exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se 

apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir 

pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 839.355 e RE 824.712). 

A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, 

anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei nº 11.945/2009. 

(Ap 159563/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 01/02/2017, Publicado no DJE 03/02/2017) (grifo nosso) 

Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da 

causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Com relação à alegação de ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo por ter a 

parte autora juntado comprovante de residência em nome de terceiro, os 

artigos 282 e 283 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 282. A petição inicial indicará: I - o juiz ou tribunal, a que é 

dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido, com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - o requerimento para a citação do réu. Art. 283. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada, esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

JUNTADA DE CÓPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR, DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ATUALIZADO E DE PROCURAÇÃO, COM 

FIRMA RECONHECIDA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 

1.Desnecessidade da juntada do comprovante de residência, uma vez que 

a indicação na inicial é suficiente para o preenchimento do pressuposto 

processual relativo à qualificação da parte, princípio da boa fé. 2. Portanto, 

não há razão jurídica que obrigue a parte a apresentar o comprovante de 

residência original, pois a boa fé quanto à veracidade do teor da 

declaração prestada se presume, aliado ao princípio de prova escrita 

produzido com a cópia trazida ao feito. Presença dos requisitos dos 

artigos 282 e 283 do CPC. 3.A procuração inserta aos autos é suficiente 

para o preenchimento do pressuposto processual relativo à capacidade 

postulatória da parte. 4. Assim, não há a necessidade de ser juntada a 

procuração com firma autenticada ou acompanhada de documento de 

identificação do autor, em que conste sua assinatura. Inteligência do art. 

38 do Código de Processo Civil (...). Dado provimento ao apelo. (Apelação 

Cível Nº 0060499175, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/08/2014)(TJ-RS , 

Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 27/08/2014, 

Quinta Câmara Cível), assim, rejeito a preliminar. No mérito, verifica-se que 

a boletim de ocorrência juntado aos autos, aliados ao boletim de 

atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 

17/12/2016. A perícia médica judicial realizada concluiu que EDILMA 

ALVES DOS REIS apresenta invalidez permanente parcial do membro 

inferior esquerdo de leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir 

o nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 
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ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial do membro inferior esquerdo, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50( dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. 

MORTE. COMPROVAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE 

ÓBITO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA A 

PARTIR DA CITAÇÃO.SÚMULA 426 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1- O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 

6.194/1974, prevendo em seu art. 5º normas sobre o direito à indenização 

do seguro DPVAT. O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro. 2- Nos termos da Súmula nº 

426 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação". 3- Recurso 

p a r c i a l m e n t e  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  2 0 1 5 0 1 1 1 1 6 3 5 8 4  

0034201-24.2015.8.07.0001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 

SANTOS, Data de Julgamento: 30/11/2016, 5ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 31/01/2017 . Pág.: 638/665) No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Ressalte-se ainda, que 

a relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, sendo de ordem obrigacional, possuindo regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “Seguro DPVAT - Ação de cobrança – 

Perícia ordenada – Inaplicabilidade do artigo 6º, inciso VIII do CDC – 

Custeio de exame que não pode ser imputado à requerida – Repartição 

entre as partes – Prova requerida por ambas - Recurso provido.” (TJ-SP - 

AI: 22147876020168260000 SP 2214787-60.2016.8.26.0000, Relator: 

Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 07/12/2016, 29ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 19/12/2016) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50( dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

transito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 14 de março de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028950-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAISES MENDES DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

 

Vistos, etc. Com o fito de assegurar a efetividade da decisão judicial, 

intime-se a requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos 

autos o cumprimento das determinações da decisão que concedeu a tutela 

de urgência, uma vez que há noticia nos autos de descumprimento da 

mesma.Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994716 Nr: 20899-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO FERREIRA VITORIO

 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 BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT

 Vistos, etc.

Defiro parcialmente o pedido de fls. 118/119 e determino a expedição de 

alvará para liberação dos valores vinculados à conta judicial, conforme 

comprovante de fls. 121-verso, devendo o valor de R$ 11.550,08 (onze mil 

quinhentos e cinquenta reais e oito centavos) ser levantado por Artur 

Denicoló (CPF nº 038.785.641-20, Cooperativa Sicredi, Agência 0810, 

Conta Corrente nº 68837-1).

 Com o levantamento dos valores, encaminhem-se a os autos para o 

contador judicial, com a finalidade de apuração de eventual saldo 

remanescente.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966780 Nr: 7756-32.2015.811.0041

 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: MARCIA BATISTA SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA DA SILVA CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314, RITA DE CÁSSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que já fora realizada a citação por edital da requerida, tendo 

decorrido o prazo sem manifestação, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon - Unirondon, na Avenida 

Beira Rio, 3001, para que disponibilize um advogado dativo, pelo que 

desde já, nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista 

dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 1102555 Nr: 11561-56.2016.811.0041

 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: EXECTIS ADMINISTRAÇÃO E PART S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARAI M. DA SILVA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE 

MORAES - OAB:14485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que já fora realizada a citação por edital da requerida, tendo 

decorrido o prazo sem manifestação, determino ao Núcleo de Prática 

Jurídica do Centro Universitário Cândido Rondon - Unirondon, na Avenida 

Beira Rio, 3001, para que disponibilize um advogado dativo, pelo que 

desde já, nomeio como Curador Especial, a quem deverá ser dado vista 

dos autos pelo prazo de 05 (cinco) dias.

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.: 1076613 Nr: 58339-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTÍVEL IPANEMA LTDA, 

ANTONIO CARLOS FELITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON GONÇALVES DE 

ANDRADE JUNIOR - OAB:22.367/O, IGOR AZEVEDO MACIEL DE 

CAMPOS - OAB:21.548/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 209/210 e determino a suspensão do feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido este último 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.: 998835 Nr: 22970-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BAGINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DUQUE & DUQUE LTDA EPP - INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO, LUZIMERI DUQUE, LUZIA DE 

JESUS PEREIRA DUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICO LIMA DE ARRUDA - 

OAB:23885 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 113, requerendo o que entender de direito.

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.: 957290 Nr: 3712-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMINICAÇÕES DE SÃO PAULO AS 

TELESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito do depósito judicial do valor, conforme fls. 102-verso, requerendo 

o que entender de direito.

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.: 1021572 Nr: 32707-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINEIA CASTRO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do documento de fls. 62/69, 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.: 991347 Nr: 19157-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18.882, Marcelo A. Cintra - OAB:8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 59/61 e determino a retificação 

da capa dos autos.
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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. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999702 Nr: 23323-06.2015.811.0041

 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: MARLENE MOIZES LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 116/119, 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.: 978384 Nr: 13210-90.2015.811.0041

 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: NIVALDO MOURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDA BARRINUEVO SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 52, determino a intimação pessoal via Oficial de 

Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003426 Nr: 24898-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMIL CÁCERES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o decurso do prazo solicitado às fls. 50/51, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito.

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.: 958661 Nr: 4250-48.2015.811.0041

 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: JAMILLE A. G. GUIZARDI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS ALMEIDA DREHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que decorreu o prazo solicitado às fls. 62, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito.

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.: 994518 Nr: 20830-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTA, VERENICE 

VERGINASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Alexandre Sodré 

Andrade - OAB/MT 15.173-B - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 110, requerendo o que entender de direito.

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.: 1003855 Nr: 25054-37.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIANE CRISTINA ZUANAZZI BEVILAQUA 

LACERDA, MARCELO BEVILAQUA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875, RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - OAB:19396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 118, determino a intimação pessoal via 

Oficia de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1062101 Nr: 51923-37.2015.811.0041

 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: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILZETH HURTADO RONDON, ISAC DE 

FARIAS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante as observâncias e advertências legais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001806 Nr: 24167-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON ARANTES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA FÁTIMA PINTEL KUNZE, FRANCISCO 

KUNZE, MÁRCIA MAMEDES DE OLIVEIRA RAMOS, ENERILDO MOTTA 

RAMOS, ANA PAULA DA COSTA LEITE, INSTITUTO DE NATUREZA E 

TURISMO - PRONATUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 46/47, determino a intimação pessoal via Oficial 

de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991558 Nr: 19269-94.2015.811.0041

 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: LUÍS GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI TELEFONE FIXO S/A BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 94/95 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. 95), 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.: 1124575 Nr: 20713-31.2016.811.0041

 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): L. M. PARRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263/MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON EDUARDO 

COLEN - OAB:63240/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 90, requerendo o que entender de direito.

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.: 957457 Nr: 3790-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CAMARGO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido e determino a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) 

dias, mediante as observâncias e advertências legais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962977 Nr: 6083-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, SANTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON VIZINI CORREA 

JUNIOR - OAB:3076-A

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 105, determino a intimação pessoal via 

Oficia de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001755 Nr: 24156-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABILA REGINA GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito da proposta de acordo formulada às fls. 105, 
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requerendo o que entender de direito.

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.: 977932 Nr: 12984-85.2015.811.0041

 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: OSVALDO ALVES & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. F. EVANGELISTA ME, HENRIQUE 

FERNANDO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 79, determino a intimação pessoal via 

Oficia de Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091626 Nr: 6855-30.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA DE BOAVENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VAREJO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WARLEN LEMES DA SILVA - 

OAB:15.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 31/32 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. 31), 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.: 968320 Nr: 8433-62.2015.811.0041

 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: ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEREMY SHING-ME, LÁZARA TOMAZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA SORDI TEIXEIRA 

MOSER - OAB:6357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 101/103 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. 104), 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.: 16675 Nr: 4837-37.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032/MT, 

MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:20371/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON DONIZETH DE 

FREITAS FARIA - OAB:4.202/MT

 Vistos, etc.

Recebo o cumprimento de sentença de fls. 236/237 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. 238), 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.: 1169153 Nr: 39765-13.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA MARIA PAROT WERNECK DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRANCK DA SILVA 

- OAB:11739

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 63, requerendo o que entender de direito.

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.: 1275795 Nr: 291-64.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: 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/DF 39.272

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

procedo a republicação da decisão de fls. 45/46, uma vez que a decisão 

foi publicada para o patrono das requeridas, porém com o nº da OAB 

diverso do informado na procuração, assim faço o cadastro do OAB 

indicada às fls. 39/verso, do patrono da requerida e encaminho a 

republicação para intimar a requerida nos termos da decisão abaixo 

transcrita:"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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997999 Nr: 22603-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON SEBASTIAO CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO VALDIR DE OLIVEIRA, LOACI 

MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTAIR PERES MARTINS - 

OAB:10901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Vinícius Falcão de Arruda 

- OAB/MT 14.613 - OAB:

 Vistos, etc. Considerando a ausência da parte autora, esta audiência 

restou prejudicada. Outrossim, considerando a manifestação do requerido, 

intime-se a parte autora para manifestar interesse ou não no 

prosseguimento do presente feito. Após, decorrido o prazo, certifique-se 

e voltem-me os autos conclusos para análise. Saem os presentes 

intimados. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1112019 Nr: 15548-03.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AASP, PATRICIA SASSAKI, MARCELO AUGUSTO 

MOLINA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S/A - LATAM AIRLINES 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO - OAB:20.154/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à sentença de fls. 64/67, 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.: 962437 Nr: 5895-11.2015.811.0041

 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: ALJOSI CRISTIAN DIAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTO GIRO ENCARTELADORA LTDA, BANCO 

BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AZEVEDO MIRANDA 

MENDONÇA. - OAB:20.683/O, JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA - 

OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ TIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:7.199, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056

 Vistos, etc.

 Os autos vieram conclusos sem o devido cumprimento da decisão de fls. 

307, visto que não certificado o decurso de prazo.

Certificado o decurso de prazo, defiro desde já a realização de penhora 

on line no valor de R$ 10.389,72 (dez mil, trezentos e oitenta e nove reais 

e setenta e dois centavos) das contas bancárias da parte requerida Alto 

Giro Encarteladora Ltda EPP (CNPJ 03.198.576/0009-01) e determino que 

se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a 

satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 316, tornando o valor indisponível.

Com a resposta positiva do bloqueio, intime-se o requerido para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros.

Independente do resultado do bloqueio intime-se o advogado da parte 

autora para dar andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 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.: 990823 Nr: 18869-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WENDER CARNEIRO DIAS SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT, OSEIAS LUIZ FERREIRA - OAB:12860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a 

produção de prova pericial.

 Nomeio a Sra. Luciana Dias Correa, celular 65 98111.0662, residente na 

Rua G, nº 144, Edifício Caravelas, apartamento 1202, bairro Bosque da 

Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050.192 para a realização de pericia 

grafotécnica no documento de fls. 64/verso.

Intime-se a Perita da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, sobre qual a parte requerida deverá se manifestar, visto que 

solicitou a realização de prova pericial.

Aceita a proposta e efetuado o depósito dos valores pelo requerido, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos e apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, sendo que deverá ser informado ao juízo a 

designação de data para realização da perícia, com antecedência para 

intimação das partes.

 Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo.

 Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961085 Nr: 5262-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BENHUR RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA VEÍCULOS LTDA, CHEVROLET 

DO BRASIL - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, DISBAC 

DISTRIBUIDORA DE BATERIAS E COMPONENTES LTDAS, OLSSON CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: rosane padilha dos santos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS LELIS 

DE MOURA JUNIOR - OAB:23289/PE, JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240, OSWALDO 

PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT

 Primeiramente, JULGO EXTINTO o feito em relação aos requeridos 

Gramarca Veiculos, Chevorlet do Brasil – General Motors do Brasil Ltda. e 

Olsson Car, nos termos do art. 487, inciso III do Código de Processo Civil, 

devendo ser retificada a capa dos autos, prosseguindo-se o feito tão 

somente em relação ao requerido Disbac Distribuidora de Baterias e 

Componentes Ltda. Pois bem, a Lei nº 1.060/50 considera necessitado, 

para fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permite pagar as 

custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.De 

acordo com a referida lei, para a parte gozar dos benefícios da 

assistência judiciária basta afirmar na própria petição inicial, de que não 

está em condições de pagar as custas do processo, sem prejuízo próprio 

ou de sua família, transferindo para a parte contrária a incumbência de 

provar a suficiência de recurso do requerente. No caso dos autos, o 

requerido não logrou êxito em rebater os documentos constantes nos 

autos, se restringindo em afirmar que haveria indícios da capacidade 

financeira do autor ao pagamento de custas, todavia, não juntou qualquer 

prova.Por estes fundamentos, REJEITO a impugnação. No mais, 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 existência de ilegalidade na conduta da 

parte requerida, a existência de dano passível de indenização, o nexo 

causal e sua extensão, a má prestação de serviço, caracterizando-se a 

imprudência, negligencia ou imperícia. 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 em concreto.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003764 Nr: 25001-56.2015.811.0041

 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: NELIA ELOISA XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos, etc.

INDEFIRO o pedido de fls. 269/273, visto que a fatura de maio de 2017 não 

é objeto de discussão nos presentes autos.

Ante a renuncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979551 Nr: 13878-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA, ADRIANA BACARJI 

MOUSSA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORAES ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPICALQUIS 

MASCHIO - OAB:9.118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em que pese às fundamentações feitas pelo autor, observa-se que o 

pedido de desconsideração da personalidade jurídica é precoce, sendo 

necessária a apuração da ausência de bens, eventual abuso da 

personalidade jurídica, desfio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo 

que o simples fato de ausência de valores para penhora online não 

justifica a desconsideração da personalidade. Desse modo, cabe a parte 

autora postular diligências para se constatar a ocorrência das 

modalidades acima especificadas, todavia, ausente nos autos a 

comprovação do ato, motivo pelo qual indefiro de plano o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica. Outrossim, a fim de se evitar 

futuras nulidades, defiro o pedido de fls. 122/123 e determino a realização 

de penhora on line no valor de R$ 79.915,56 (setenta e nove mil 

novecentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) das contas 

bancárias da parte executada Moares Engenharia, Empreendimentos e 

Construções Ltda. – EPP (CNPJ nº 66.007.162/0001-60) para que se 

efetive o bloqueio de contas por meio do sistema BACEN-JUD, até a 

satisfação integral do crédito exequendo, conforme planilha de calculo 

atualizada à fls. 171, tornando o valor indisponível. Com a resposta 

positiva do bloqueio, intime-se o executado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se a respeito, podendo comprovar que as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda subsiste 

indisponibilidade excessiva dos ativos financeiros. Independente do 

resultado do bloqueio, determino a realização de pesquisas no sistema 

RENAJUD e INFOJUD, para a localização de bens em nome da executada 

Moares Engenharia, Empreendimentos e Construções Ltda. – EPP (CNPJ nº 

66.007.162/0001-60) e, caso sejam localizados, determino a imediata 

restrição dos mesmos. Intime-se o advogado da parte exequente para dar 

andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 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.: 1097407 Nr: 9436-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA JESUS DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE EDUARDO DE AMORIM 

XAVIER - OAB:16524/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, entendo necessária a 

produção de prova pericial.

 Nomeio a médica Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, com consultório 

na Clinica Materna, Rua Presidente Arthur Bernardes, 132, Telefone: (65) 

99972.0837/ (65) 33223840/ (65) 3624.9922, Cuiabá/MT, e e-mail 

marisafernanda@terra.com.br, independentemente de compromisso 

(artigo 422 do Código de Processo Civil), fixando o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo.

 Em 10 (dez) dias indiquem as partes assistentes técnicos e apresentem 

quesitos, salvo se estes já foram apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, sobre qual a parte requerida deverá se manifestar, visto que 

solicitou a realização de prova pericial.

Aceita a proposta e efetuado o depósito dos valores pelo requerido, 

intime-se o perito para dar início aos trabalhos e apresentar o laudo no 

prazo de 30 (trinta) dias, sendo que deverá ser informado ao juízo a 

designação de data para realização da perícia, com antecedência para 

intimação das partes.

 Depositado o valor da perícia autorizo o levantamento integral após a 

entrega do laudo, que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data do início dos trabalhos.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477).

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007244 Nr: 26468-70.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAULIO FUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente e via DJE a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 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.: 1104686 Nr: 12426-79.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON HENRIQUE DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14490/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente e via DJE a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo.

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.: 1167402 Nr: 38973-59.2016.811.0041

 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: V. B. VENDRAMIM EIRELI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO - OAB:202.030/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/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 

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.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1113194 Nr: 15995-88.2016.811.0041

 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: A. J. H. REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS CORONEL, JHONATAS 

AUGUSTO FREITAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 62.

Expeça-se novo mandado de citação que deverá ser cumprido por oficial 

de justiça, devendo o autor providenciar os meios para cumprimento da 

medida.

Com a juntada da certidão de cumprimento, voltem-me conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981145 Nr: 14667-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCON COMÉRCIO, LOCAÇÃO, IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT 4635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de fls. 760/763, e advirto o senhor advogado que o 

requerimento já foi objeto de análise e reanálise (fls. 597), e sendo o 

mesmo conhecedor do direito, sabe que reitear pedidos sem qualquer 

novos fatos não irá alterar o posicionamento do magistrado, devendo usar 

de recursos cabíveis na legislação processual para modificação do 

decisium.

Não havendo outros novos requerimentos do autor no prazo de 15 

(quinze) dias, aguardem-se os autos em arquivo pelo prazo de um ano, 

nos termos do art. 921, § 2º do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1127503 Nr: 21959-62.2016.811.0041

 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: GENIVALDO BASILIO GONSALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 100, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 219278 Nr: 7531-76.1996.811.0041

 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: LEÔNIDAS CLEMENTINO DA SILVA, DEUZELINA 

BORGES DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A VASP, ENIR 

GONÇALINA DA SILVA MORENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ellen Adriane Souza 

Clementino - OAB:8951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Leonidas Clementino da 

Silva e Deuzalina Borges de Souza Silva em face de Viaçao Aérea São 

Paulo S/A – VASP e Enir Gonçalina da Silva Morena.

A parte autora foi intimada para dar prosseguimento ao feito em 28 de 
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setembro de 2017 (fls. 91), todavia não foi encontrada no endereço 

indicado nos autos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Pois bem, o artigo 485 do Código de Processo Civil regula as hipóteses de 

extinção do processo, a saber:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

No caso dos autos, verifica-se que a parte requerente não praticou atos 

que lhe competiam, não tendo atualizado seu endereço nos autos, 

tampouco comparecido quando intimado (fls. 94), estando o feito no 

aguardo de providencias que só competiam a parte autora, desde 28 de 

setembro de 2017.

Assim, denota-se, que a parte autora deixou de praticar atos que lhe 

competia, abandonando o processo por cerca de um ano, o que enseja a 

extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro 

no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

comunicações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1087175 Nr: 4816-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE CAIO CEZAR RIBEIRO SANDOVAL, 

MARCO AURÉLIO TEIXEIRA SANDOVAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CARLOS CORREIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Intime-se pessoalmente e via DJE a parte autora para manifestar-se nos 

autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do 

processo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082920 Nr: 2891-29.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIKON DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Fixo os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo o 

requerido, depositar a totalidade dos honorários do perito no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de preclusão da prova. (Em atenção à aplicação da 

Teoria da Carga Dinâmica da Produção Probatória, conforme recente 

julgado do TJMT- Agravo de Instrumento nº 18500/2015 – julgado em 

02/06/2015). Na forma do art. 470, II do CPC, apresento o seguinte quesito 

a ser respondido pelo expert: Informe o Sr. Perito a real existência e grau 

de invalidez do (a) requerente, se é permanente, e se foi causada por 

acidente automobilístico. Em 15 (quinze) dias indiquem as partes 

assistentes técnicos e apresentem quesitos (CPC, art. 465, parágrafo 1º, I 

e II), salvo se estes já foram apresentados oportunamente. Depositado o 

valor da perícia autorizo o levantamento integral após a entrega do laudo, 

que deverá ser apresentada pelo perito no prazo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do início dos trabalhos. Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a intimação 

das partes da apresentação do laudo. (CPC, art. 477, parágrafo 1º). Após 

a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, voltem-me conclusos. Intimem-se as partes de 

que foi designado DIA 11/04/2018, A PARTIR DAS 08:00 HORAS, para 

REALIZAÇÃO DA PERÍCIA no consultório do Perito Nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de Outubro, n. 827, 

Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 08, Cep.: 

78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, devendo o advogado do autor 

providenciar seu comparecimento ao local indicado para a realização da 

perícia. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008966 Nr: 27090-52.2015.811.0041

 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: MARIA LUCIA ALEXANDRE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA, 

JULIO FERREIRA DA SILVA FILHO, ADRIANO DE SOUZA, ELIANDRO DA 

COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514, HERVITAN CRISTIAN CARULLA - OAB:19133 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 82, visto que a documentação solicitada às fls. 60 

e as fls. 71, são documentos que dão inicio de prova do fato constitutivo 

do direito do autor, devendo a documentação ser providenciada e juntada 

aos autos no prazo de 60 (sessenta) dias.

E mais, no prazo de 15 (quinze) dias, deverá se manifestar quanto a 

certidão negativa do oficial de justiça às fls. 74/75, requerendo o que de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957133 Nr: 3621-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHDSC, MARIA DAS DORES MACEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 146, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999520 Nr: 23231-28.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANDISLEI JOAO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 111/116, considerando que a parte requerida veio 
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aos autos comprovar o cumprimento da sentença fls. 105/107, restando 

nesse momento, a necessidade de expedição de Alvará em favor da 

requerente.

Assim, tendo em vista que fora depositado na Conta Única do TJ/MT, o 

valor atinente a sentença de fls. 98/104, intime-se a parte autora para 

informar os dados bancários para a liberação do Alvará.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 958067 Nr: 3988-98.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AS SOLUÇÕES COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO SÉRGIO FIGUEIROA 

MARTINIANO - OAB:263473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIENE CRISTINA DUARTE - 

OAB:19248, GERALDO OLIVEIRA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o fim do prazo de blindagem da empresa executada, e o 

fato de que o crédito exequendo não é objeto da ação de recuperação 

judicial, INDEFIRO o pedido de fls. 105/107.

Cumpra-se nos termos da decisão de fls. 78.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1083247 Nr: 3069-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SOUZA BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PALLOMA EMANUELLI 

TORQUATO DA SILVA - OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando que o Código de Processo Civil, concede ampla autonomia 

às partes para composição dos seus próprios interesses, e atendidos os 

pressupostos necessários, quais sejam, capacidade e a representação 

processual das partes, regularidade dos poderes conferidos aos patronos 

e disponibilidade do direito em lide, DEFIRO o pedido de fls. 120/122, 

expeça-se o competente alvará da quantia depositada.

HOMOLOGO o requerido pelas partes e JULGO EXTINTO o presente 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos dos artigos 487, III, 

“b” do Código de Processo Civil, para que produza seus efeitos jurídicos e 

legais.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991867 Nr: 19388-55.2015.811.0041

 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 CESAR SOUZA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 186, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983305 Nr: 15528-46.2015.811.0041

 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: VALDEMAR PEREIRA ARANTES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB/MT 8.184 - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 121, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965597 Nr: 7220-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE ALBUQUERQUE ARAUJO

 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

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 139, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966724 Nr: 7718-20.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDENIO FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se 

que este praticou atos no que diz respeito à análise dos autos, 

comunicando o não comparecimento da parte na data e local designado. 

Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional 

deve ser remunerado na proporção das atividades praticadas.Portanto, 

determino que os honorários do perito correspondam à proporção de 30% 

(trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, no caso beneficiário 

da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será feito pelo Estado de 

Mato Grosso.Ainda, determino que se expeça o competente alvará da 
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quantia depositada – fls. 141, referente aos honorários periciais em favor 

da requerida, considerando que, esta efetuou o depósito para o 

pagamento da perícia que não se realizou, devido a desitência da ação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961044 Nr: 5244-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR ALMEIDA ROSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Bradesco Seguros - S/A opôs Embargos de Declaração em face da 

sentença de fls. 249/252 alegando contradição quanto à incidência dos 

juros e da correção monetária em relação à condenação em DAMS.

Instada a se manifestar a parte autora manteve-se inerte.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão 

judicial, obscuridade ou contradição, quando for necessário suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material, nos termos do art. 

1022 do CPC.

Assiste razão os embargantes quanto à existência de contradição no 

decisum, razão pela qual CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS JULGO 

PROCEDENTE.

Assim sendo, onde se lê:

 “(...) b) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), 

corrigido monetariamente desde a data de citação, acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento), devendo ser utilizado o índice do IGP-M 

incidente desde a data do devido desembolso;”

 Leia-se:

“(...) b) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), 

corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do 

efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.;

 Nos demais termos, mantenho a sentença de fls. 249/252.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128395 Nr: 22339-85.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO LUIZ NAZARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fagner da Silva Botof - 

OAB/MT 12.903 - OAB:, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 130, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1118660 Nr: 18175-77.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IAGO DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 105, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982341 Nr: 15108-41.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO MANGUEIRAS LOCATELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPLAN ACESSORIA E PLANEJAMENTO S/C 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 64 e DETERMINO a busca no sistema INFOJUD 

acerca dos bens existentes em nome da parte executada Agriplan 

Assessoria e Planejamento S/C Ltda (CNPJ 00880682/0001-74).

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.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Indefiro a expedição de mandado de constatação por meio de oficial de 

justiça na sede do endereço da executada para verificação se houve ou 

não encerramento irregular da pessoa jurídica, visto que tal diligencia pode 

ser atestada pelo próprio exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145452 Nr: 29837-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 185/189.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 993566 Nr: 20213-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GEZIEL ALVES PEREIRA

 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:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico a parte requerida interpôs Embargos de 

Declaração da sentença de fls. 104/107.

Havendo pretensão modificativa, intime-se a parte embargada para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca do recurso interposto em 

obediência ao art. 1.023, § 2.º do NCPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me conclusos 

os autos para decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002176 Nr: 24333-85.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOKLEBER DO CARMO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 174, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999706 Nr: 23326-58.2015.811.0041

 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: ERONIVALDO APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil, condenando a parte que desistiu ao pagamento das eventuais 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Outrossim, no que pertine aos honorários do Sr. Perito, constata-se 

que este praticou atos no que diz respeito à análise dos autos, 

comunicando o não comparecimento da parte na data e local designado. 

Logo, independentemente de não ter realizada a perícia, o profissional 

deve ser remunerado na proporção das atividades praticadas.Portanto, 

determino que os honorários do perito correspondam à proporção de 30% 

(trinta por cento) cuja despesa será paga pelo autor, no caso beneficiário 

da Justiça Gratuita, razão pela qual o pagamento será feito pelo Estado de 

Mato Grosso.Ainda, determino que se expeça o competente alvará da 

quantia depositada – fls. 153, referente aos honorários periciais em favor 

da requerida, considerando que, esta efetuou o depósito para o 

pagamento da perícia que não se realizou, devido a desitência da ação. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957145 Nr: 3632-06.2015.811.0041

 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: GUIOMAR ANTONIA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando o cumprimento voluntário da sentença e ante as 

informações de fls. 137, expeça-se o competente alvará da quantia 

depositada em favor do autor, atentando-se aos dados fornecidos.

Após, remeta-se os presentes autos ao arquivo, observando as 

formalidades legais.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1081648 Nr: 2338-79.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CENTRO AVANTE - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Autora, via DJE, para, cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligencias 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligencia para cumprimento do mandado 

expedido, devendo ela ser obtida no site do TJMT, 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978579 Nr: 13324-29.2015.811.0041

 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: OSVALDO MOURA MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da informação do perito nomeado, impulsiono o feito para proceder 

a intimação da parte Requerente, para, no prazo de cinco dias, informar se 

ainda tem interesse na demanda, pleiteando o que entender de direito. Era 

o que me competia.

Danilo G. P. Duarte – Analista Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1013693 Nr: 29172-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMISSÃO POVISÓRIA PARA ADMINISTRAR O 

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEBLON, MARCOS MAGNO DE CASTRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO DO EDIFICIO LEBLON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725-B, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Legalidade de Assembleia Extraordinária 

proposta por Comissão Provisória para Administrar o Condomínio Edifício 

Leblon em face de Condomínio Edifício Leblon.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 10/10/2018 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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1017518 Nr: 30774-82.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE MANTENEDORA DE PESQUISA, 

ASSISTENCIA, COMUNICAÇÃO E CULTURA MARIA COELHO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CELINA PESSOA 

BEZERRA - OAB:796

 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 das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980212 Nr: 14221-57.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO EMILSON DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Revisional de Cláusula Contratual proposta por João 

Emilson dos Reis em face de CAB Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 10/10/2018 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.: 1079903 Nr: 1466-64.2016.811.0041

 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: CLAUDIA DE JESUS SILVA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o a 17/10/2018 às 14:00 horas, para o depoimento pessoal 

da parte autora e do requerido, além da oitiva de testemunhas, 

observando o limite de três testemunhas, independente de prévia 

apresentação de rol, a fim de esclarecer a atuação e os honorários 

fixados e cobrados pelo autor.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 962257 Nr: 5791-19.2015.811.0041

 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: AGIVAN MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA OLIVEIRA 

SANTOS FERREIRA - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação do advogado da parte 

requerente para se manifestar sobre petição de fls.145/150 protocolada 

pela parte requerida referente ao cumprimento de sentença.

Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1028824 Nr: 36228-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PENHA ROSA DE SOUZA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 135/138, 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.: 1033150 Nr: 38166-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARLY BISPO SOARES DE LOYOLA

 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 CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença de fls. 145/148, 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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1140777 Nr: 27735-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE SOUZA OLIVEIRA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte Requerida para, 

em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento de sentença 

protocolado nos autos.

 Maely Kathleen M. de Sandre - Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143346 Nr: 28838-85.2016.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SONIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ANDRADE DO 

AMARAL - OAB:MT 20.291, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14.169/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que os Embargos à Ação Monitória de fls. 46/49 

encontra-se tempestivo.

 Desta forma, impulsiono o feito para proceder a intimação da parte 

Embargada/Requerente, para, querendo, responder aos embargos 

apresentados, no prazo de 15 (quinze) dias. Era o que me competia.

Danilo G. P. Duarte - Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1155252 Nr: 34023-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TOMIKO HIRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BENEDITA DE CARVALHO 

MORAES DE MIRANDA, MARIA RODRIGUES DE MIRANDA, EDSON SILVA 

DE CAMARGO, JOSE PAULO SANTALUCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO GOMES - 

OAB:17231/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

requerente para, em cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do 

MANDADO juntado aos autos.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038420-58.2017.8.11.0041

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:

RICARDO RAMOS DE FREITAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO TELLES DE CARVALHO OAB - MT0011461A-B (ADVOGADO)

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: 1038420-58.2017.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: RICARDO RAMOS DE FREITAS Vistos etc... Em primeiro lugar, 

intimo o advogado do requerido para acostar aos autos seu instrumento 

procuratório, no prazo de 05 dias. Tratam-se os autos de ação de busca e 

apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A em face de RICARDO RAMOS DE FREITAS. A liminar 

foi deferida na decisão de Id 11288083, tendo sido possivelmente 

cumprida, tendo-se em vista que o requerido efetuou a purgação da mora 

e requereu a liberação do veículo. No entanto, apesar da notícia da 

apreensão do bem, constata-se que até o momento o Oficial de Justiça 

Edson Miguel da Silva Barbosa não acostou o auto de busca e apreensão. 

Desta feita, deverá o Sr. Gestor, via telefone, informar o causídico da 

Instituição Financeira acerca da purgação da mora efetuada no presente 

feito, a fim de evitar que esta proceda o envio do veículo à outra Comarca, 

fazendo o mesmo quanto ao Meirinho, quanto ao cumprimento do ato em 

comento. Restando ifrutífero, expeça-se MANDADO DE RESTITUIÇÃO a 

ser cumprido pelo Oficial de Plantão, ante a urgência que o caso requer. 

Intimo o advogado Rogério Telles de Carvalho para juntar procuração no 

prazo de 05 dias. Após, aguarde-se o prazo para contestação e com 

essa nos autos intime-se o autor para impugnar. Cumpra-se. Paulo Sérgio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016307-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERG DE BRITO JUNIOR (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para, no prazo de 15 

dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 11822504. Cuiabá-MT, 14 de 

março de 2018 MARCOS VINICIUS MARINI KOZAN Analista Judiciário 

Autorizado pelo Provimento. 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 880070 Nr: 16812-26.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIACOMO MEYER DOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de Busca e Apreensão proposta por Banco 

Santander S/A em face de Giacomo Meyer Dotto, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo às fls. 62/64, que foi homologado às fls. 65.

Em seguida, o Banco requereu a baixa de eventuais restrições que 

estivessem pesando sobre o bem móvel objeto da lide descrito às fls. 68.

Após, certificou-se o trânsito em julgado às fls. 69.

Pois bem.
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Não obstante o Banco tenha pleiteado pela inserção da restrição via 

Renajud quanto ao bem descrito na exordial, em seguida, entabulou 

acordo com o requerido, que foi homologado às fls. 65, razão pela qual 

não houve a analise do pedido de inserção via Renajud.

Posto isso, ante a inexistência de restrição no que tange ao bem móvel 

descrito às fls. 68 e do término da prestação jurisdicional, arquivem-se os 

autos com as baixas e formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 813740 Nr: 20209-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S.A, BANCO ITAU UNIBANCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Intimação da Parte autora para que no prazo de 05 (cinco)dias, 

manifestar-se acerca do pleito de fls. 579/580, dando o regular andamento 

ao feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 956046 Nr: 3082-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELY FATIMA SÁ DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 73.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 73, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796347 Nr: 2690-42.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE LEONIDAS RACHID JAUDY, DULCE 

BARRETO RACHID JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZA 

PINTO - OAB:9297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:OAB/MT 8689

 ,.Às fls. 217 o Juízo da 3ª Vara Cível declinou da competência em favor 

deste Juízo Especializado em 26 de outubro de 2017 e, em 16 de 

novembro de 2017 ocorreu a redistribuição (fls. 218).Os autos vieram-me 

conclusos.Pois bem.Em primeiro lugar, intimem-se as partes acerca da 

redistribuição do feito.Ademais, considerando-se o Banco não cumpriu os 

termos do artigo 550, § 6º, primeira parte, do CPC/2015, necessário se faz 

a realização de perícia.Assim, NOMEIO o perito BENTO CASSIANO DE 

OLIVEIRA, CRC/MT 1.940/O-2, com endereço profissional na Rua Joaquim 

Mur t i nho  n .610 ,  fone  3624-0494  e  9956 -1344 ,  ema i l 

peritobento@gmail.com, para que proceda a necessária aferição, 

inclusive, informando documentação necessária a ser apresentada pelas 

partes, para melhor conclusão da prestação de contas, intimando-o para 

apresentar proposta de honorários, no prazo de 10 dias.Em seguida, 

intime-se o Banco para que efetue ao pagamento dos honorários, no 

prazo de 10 dias, sob pena de bloqueio on line, senão vejamos:“Na ação 

de prestação de contas, se a parte deu causa, não só a ação, mas 

também à realização de perícia, deve adiantar os honorários periciais” 

(STJ – 3ª T., REsp 1.404.766-AgRg, Min. Sidnei Beneti, j. 2.11.13, Dj 

6.12.13).Empós, tudo cumprido, retornem - me os autos conclusos para 

designação do início dos trabalhos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015814 Nr: 30035-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tendo em vista a realização da pesquisa via INFOJUD com o fito de 

localizar o atual paradeiro do executado às fls. 49, NÃO CONHEÇO do 

requerimento de fls. 89 para nova busca de endereço.

Ademais, considerando-se que a diligência de fls. 78/80 sobejou 

infrutífera, ante a orientação do CNJ de que a citação por edital seja 

precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito, 

expeça-se o regular edital de citação do(s) executado(s), com prazo de 

20 dias.

Salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do mesmo codex, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se 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.

 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.

Após, em caso de inércia da parte interessada e, considerando-se que 

todas as diligências realizadas pelo exequente e por este Juízo 

Especializado visando à localização de bens penhoráveis, restaram 

infrutíferas, SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, III do 

CPC/2015.

Outrossim, INDEFIRO/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.: 822227 Nr: 28406-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO LEONARDO COUTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA 

- OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos ação de execução precedida de busca e apreensão 

formulada por Banco Santander S.A em face de Bruno Leonardo Couto 

Oliveira.

As partes entabularam acordo, pugnando, ao final pela homologação da 
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avença às fls. 110/112, bem como pugnaram, pela suspensão do feito nos 

termos do art. 922 do CPC/2015.

Posto isso e por tudo que dos autos consta, HOMOLOGO o acordo de 

vontades e, considerando-se que o término da avença se daria em 

29/01/2018, intimo o Banco para que informe a este Juízo a ocorrência da 

quitação integral do acordo, no prazo de 15 dias, sob pena de anuência.

Com o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos para extinção 

nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 239451 Nr: 339-39.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Proceda-se à juntada das petições constantes da capa dos autos 

(Protocolos nº 116707/2018 de 07/02/2018 e 150540/2018 de 16/02/2018).

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Banco do Brasil 

S/A em face de Carlos Alberto da Costa Marques, ambos qualificados nos 

autos.

A presente ação foi distribuída em 16/05/2006 e até a presente data o 

executado não foi citado.

Foram realizadas todas as pesquisas com o fito de localizar bens do 

executado passíveis de serem penhorados, por meio dos órgãos 

conveniados ao e. TJMT, contudo, sobejaram infrutíferas (fls. 133/134, 

142, 143, 153/164).

 Após a realização das pesquisas, o Banco reiterou o pleito já deferido por 

este Juízo (fls. 106/107), em seguida, requereu a suspensão do feito e, 

por fim, a extinção nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Pois bem.

Consoante se vê do artigo 485, inciso VIII, Código de Processo Civil, o juiz 

não resolverá o mérito quando, homologar a desistência da ação, não 

havendo a necessidade, in casu, de consentimento da parte adversa, já 

que esta sequer fora citada.

Posto isso, ante o teor do requerimento constante da capa dos autos, 

JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de execução, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 732817 Nr: 29025-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALA GRIGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 (...) Em primeiro lugar, vê-se do dispositivo da sentença exarada nos 

autos às fls. 107/113 que houve a compensação dos honorários “(...) Ao 

se ter em vista a sucumbência recíproca, determino o rateamento das 

custas processuais e compensação dos honorários advocatícios, que fixo 

em R$ 600,00, contudo suspendo pelo prazo de cinco anos, quanto a 

parte autora, a condenação de metade das custas, em razão da 

concessão das benesses da assistência judiciária (...) e mantida às fls. 

191, razão pela qual NÃO CONHEÇO do requerimento de fls. 211/213. 

Quanto ao requerimento de dilação do prazo de fls. 208/209, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo que se dará em 21/03/2018. Em caso 

de silêncio, retornem-me os autos conclusos para homologação da 

planilha de fls. 196/200 e posterior expedição do Alvará Judicial (Poderes 

de fls. 35). Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 70064 Nr: 1109-85.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERESTINO RODRIGUES DIAS, LUZDALMA 

CAMARGO FERREIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARITO PEREIRA - 

OAB:7531/GO

 Vistos, etc.

Não obstante a impossibilidade de se verificar que o contrato de fls.204 - 

liquidado é o mesmo que era discutido neste caderno processual e que a 

requerente/executada Luzdalma tenha deixado de trazer a matrícula 

atualizada do imóvel, nota-se que com a extinção da execução a baixa da 

penhora de fls.108 lhe é de direito.

 Posto isso, ante o teor da sentença extintiva proferida nos Embargos à 

Execução de nº 6.247/99 – Cópia às fls. 183/194, expeça-se o necessário 

ofício ao C. R. I de Poconé/MT para que promova as necessárias baixas 

quanto à averbação contida AV – 7/4.639 em 07 de abril de 1998 (fls. 32 

vº).

Após, tudo cumprido, retornem os autos ao arquivo os autos com as 

formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 64253 Nr: 1774-04.1996.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 P A R T E  A U T O R A :  C O M P A N H I A  B A N D E I R A N T E S 

CRÉDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO HORTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

RODRIGO LISE - OAB:53.325 PR, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. RUBIMAR BARRETO 

SILVEIRA - OAB:3640

 (...) Insta consignar que o sistema de restrição judicial - RENAJUD foi 

instalado apenas no ano de 2008, antes disso, as restrições/averbações 

eram inseridas no prontuário dos veículos por meio do envio de ofício ao 

DETRAN-MT correspondente e, somente após se obter a resposta do 

ofício é que a restrição judicial era concretizada nos autos. Desta feita, 

tendo em vista que a restrição administrativa contida no prontuário do 

veículo foi inserida por meio do ofício nº 286/2001, expedido em 10 de 

julho de 2001(Resposta por meio do ofício nº 2218/DO/DETRAN/MT/MH), 

impossível se faz a sua liberação via sistema RENAJUD. Posto isso, 

DEFIRO o requerimento de fls. 154/155 e determino a expedição de ofício 

ao DETRAN-MT para baixa da restrição administrativa quanto ao seguinte 

veículo: Modelo Corsa Wind, Ano: 1994, Placa: JYZ-5699, Chassi nº 

9BGSC08WRRC631112. Após, com a resposta do ofício e, em nada 

requerendo as partes, retornem-se os autos ao arquivo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 232970 Nr: 2298-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABOIA CAMPOS CONSTRUÇÕES E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS THIAGO MARQUES 

DUARTE - OAB:18202/O, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT

 ,fiduciário e fixados os honorários advocatícios em R$10.000,00 (posição 
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em 09/06/2011).A empresa requerida teve o Recurso de Apelação nº 

119090/2014, negado às fls. 313/315.Com o retorno dos autos a instância 

singela, o causídico do Banco requereu o cumprimento de sentença 

quanto aos honorários advocatícios, conforme se vê às fls. 321/322. Em 

seguida, a Empresa requerida foi intimada a efetuar ao pagamento, no 

prazo de 15 dias, sob pena da aplicação de multa, todavia, manteve-se 

inerte, motivo do pleito de penhora on-line de fls.336/338.O Requerente 

pugnou pela intimação do depositário fiel para que este efetuasse a 

devolução dos bens de fls. 159.Pois bem.Não resta dúvida de que a 

empresa devedora se encontrava em recuperação judicial e que os atos 

pretendidos nesta ação teriam efeitos diretos nessa fase em que se 

encontrava, no entanto, informa a requerida que o valor devido nesta ação 

foi incluído no crédito do Banco Itaú no Plano de Recuperação Judicial 

(conforme se vê às fls. 231 e 232) e, tendo em vista o encerramento da 

Recuperação Judicial de código nº 219291 (extrato em anexo) em 

13/04/2011.Desta feita, intimo o Banco e a requerida para que se 

manifestarem e provarem, no prazo de 15 dias, se o crédito oriundo deste 

feito foi habilitado naqueles autos de RJ e se foi quitado e em sendo o 

caso, informar a este Juízo sobre a atual situação do cumprimento do 

referido plano, observando que em caso de silêncio o caderno processual 

será arquivado.Após as informações acima, principalmente, quanto a 

efetiva conclusão da RJ será analisado o pleito de penhora via Bacenjud 

formulados pelo causídico Ussiel e expedição do mandado de busca e 

apreensão dos bens depositados em mãos da requerida.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 717556 Nr: 11208-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SIMÃO DA SILVA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:OAB/MT 19028, MARILENE CORREA RAMOS - OAB:9.963 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, CRISTIANA 

VASCONCELOS B. MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LAZARO JOSE 

GOMES JUNIOR - OAB:31.757-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA 

- OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional proposta por Manoel Simões da 

Silva Me em face de HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, em fase de 

cumprimento de sentença.

Foi exarada sentença em 20/01/2015(fls. 182/187) pendente de liquidação 

até a presente data.

Às fls. 229/232 negou-se provimento ao Apelo do Banco.

Às fls. 240 foi nomeado o expert Gerson Fanaia para liquidar a sentença 

exarada nos autos, contudo, após a apresentação da proposta de 

honorários, o Banco discordou, assim como requereu o envio dos autos à 

Contadoria do Juízo (fls. 247/248).

O perito foi intimado e manteve o valor proposto às fls. 242

Posto isso, não obstante a nomeação de fls. 240 remetam-se os autos à 

Contadoria do Juízo para liquidação nos termos da sentença de fls. 

182/187.

 Após, com a juntada do laudo, intimem-se as partes para que se 

manifestem no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 812854 Nr: 19344-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA GONÇALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 57, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834074 Nr: 39436-06.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DORILEO LOUZICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de busca e apreensão, com liminar deferida 

às fls. 33/34, e cumprida às fls. 41 na data de 18 de julho de 2014, sem 

citação da requerida até o momento.

Na petição de fls. 87 pleiteia o autor pela desistência do feito, sob a 

alegação de que houve o pagamento do débito em aberto pela devedora.

 Desta feita, intimo a parte requerente para, em 15 dias comprovar a 

devolução do veículo à parte requerida, sob pena de prosseguimento da 

ação.

Em caso de silêncio e/ou ausência de comprovação de restituição, 

determino a citação da requerida via edital, observando que a inércia, dará 

reconhecimento a ato atentatório à dignidade da justiça, bloqueio do valor 

do bem, assim, como, outras medidas para regular solução da lide.

Desta feita, expeça-se o regular edital de citação do(s) executado(s), com 

prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, 

do mesmo codex, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se 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.

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.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 739388 Nr: 36032-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDUVINO PEDRO GOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON CATARINO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM DE JESUS CAMPOS DE 

FARIA - OAB:7201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Apesar de não ser comunicado pelo Juízo deprecante, em consulta aos 

autos de origem n° 0800137-38.2011.8.12.0006, verifica-se que o referido 

foi sentenciado em razão de acordo entabulado entre as partes na data de 

03/08/2016.

Desta feita, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764196 Nr: 16831-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. B. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCIA GOMES - OAB:84.206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte autora para no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se 

acerca do contido às fls. 99, dando o regular andamento ao feito sob pena 
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de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 759893 Nr: 12224-44.2012.811.0041

 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): ROGÉRIO ALBINO FERREIRA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que, no prazo de 05(cinco)dias, dar o 

prosseguimento ao feito, inclusive trazendo andamento processual da 

Carta Precatória de fls. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 429358 Nr: 10607-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER GARCIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVE DOS SANTOS - 

OAB:156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 88/89).

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 88/89, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 435090 Nr: 13968-45.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROTEGE SISTEMA DE PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071/MT, Juliana Souza Ferreira - OAB:7417/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/MS

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação revisional formulada por Protege – Sistema de 

Proteção Atmosférica – ME em face de Banco Bradesco S/A, em fase de 

cumprimento de sentença.

Ante o descumprimento da decisão de fls. 541 pelo requerente Protege, o 

Banco foi intimado a trazer aos autos a planilha referente à liquidação da 

sentença de fls. 468/474, todavia, apenas requereu a liberação dos 

honorários depositados às fls. 534 e, a dilação do prazo de 60 dias para a 

juntada do laudo.

Por fim, o causídico requereu o processamento do cumprimento de 

sentença quanto aos honorários advocatícios, APESAR DE JÁ TER 

LEVANTADO ESSA VERBA (fls.522/524), portanto dele não conheço.

Pois bem.

Não obstante o Banco tenha requerido a dilação de prazo de 60 dias (fls. 

534) para apresentar o necessário laudo, é evidente o transcurso do 

prazo postulado, razão pela qual o mencionado pleito sobejou prejudicado, 

findando ambas as partes inertes para cumprimento do comando judicial.

Desta feita, determino o encaminhamento dos autos à contadoria do juízo, 

para liquidação da sentença de fls.468/474v. Com o laudo nos autos, 

intimem-se para manifestar em 15 dias.

Empós, conclusos, inclusive, para análise da liberação do Alvará Judicial 

quanto ao valor descrito às fls. 533/534 em nome do Banco Bradesco S/A, 

CNPJ nº 60.746.948/0001-12, Agência nº 4040, Conta Corrente nº 1-9, 

Banco 237.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 282043 Nr: 6707-34.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANY MORAES LUJES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TADEU CIOTTI - 

OAB:OAB/SP 320978, DUILIO DE OLIVEIRA BENEDUZZI - OAB:296227, 

GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12.642/MT, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, MÁRCIA SALGADO DE 

QUEIROZ BATISTA - OAB:OAB/RJ 109.663, SUE ELLEN BALDAIA 

SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ,Devany compareceu à Defensoria Pública e apresentou os embargos à 

execução de códigos nº 1257330 (em apenso) e 1275977 (extintos nesta 

data – cópia da sentença em anexo).Foram trasladados a estes autos a 

integralidade do pedido de desbloqueio contido dos autos nº 127977 

(comprovante de que a verba bloqueada trata-se de benefício advindo do 

INSS).Pois bem, Compulsando analiticamente os autos, constata-se que 

assiste razão à executada Devany, haja vista que, de acordo com os 

documentos colacionados aos autos, os valores indisponibilizados por 

meio do bloqueio judicial se refere a proventos de aposentadoria (Cópia do 

comprovante contido nos autos nº 127977), somado ao fato da inércia do 

autor quanto a interlocutória anterior. Deste modo, tem por finalidade o 

artigo 833 (antigo 649 CPC/73), inciso IV, do Código de Processo 

Civil/2015, preservar a quantia mantida em conta corrente cujos benefícios 

são oriundos de (...) proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e 

montepios (...), atribuindo-lhe uma função de segurança alimentícia e 

familiar, senão vejamos,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 , bem 

como intimo os causídicos do Fundo (inseridos no sistema Apolo nesta 

oportunidade) para em igual 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.Ato contínuo, 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.: 1177351 Nr: 42931-53.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEWTON DE AMORIM GARCETE, ROSA 

OLIVEIRA PAULA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Ante a diligência negativa de fls. 27, bem como por verificar em consulta 

ao processo de origem n° 0802369-12.2014.8.12.0008 que houve a 

determinação de citação editalícia da requerida, devolva-se a missiva ao 

Juízo de origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1270340 Nr: 27752-45.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA MAXIMO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA DIAS VIEIRA - 

OAB:12.321-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, da melhor análise verifica-se a ausência de 

recolhimento/comprovação das custas de distribuição da carta precatória, 

razão pela qual, concedo o prazo de 15 dias para que a parte requerente 

regularize a pendência elencada.

Outrossim, constata-se que a missiva não se encontra devidamente 

instruída. Assim, intimo a parte requerente para instruir corretamente a 

missiva no mesmo prazo acima, salientando a necessidade de que a 

referida venha acompanhada DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL, DO 

DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, DO INSTRUMENTO DO 

MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM COMO DA CÓPIA 

INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DA 

AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC.

Ademais, deverá a parte requerente, promover ao depósito de 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).

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se a missiva ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1211874 Nr: 8996-85.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ROYAL DE INVESTIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TURBO TECHNICK COMERCIAL LTDA - ME, FU 

PALMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS FUNDIDAS DE FERRO E AÇO 

LTDA, TECFOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORESTES FERNANDO CORSSINI 

QUÉRCIA - OAB:145.373/SP, PAULO DE TARSO RIBEIRO KACHAN - 

OAB:OAB/SP 138712, TATIANA CAMPANHÃ BESERRA - OAB:OAB/SP 

215934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da melhor análise, verifica-se que a carta precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva em 15 dias, salientando a necessidade de 

que a referida venha acompanhada DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO 

INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, DO 

INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM COMO 

DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Outrossim, deverá a parte requerente, no mesmo prazo acima, 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).

 Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se a missiva ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 867621 Nr: 7657-96.2014.811.0041

 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 SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da análise dos autos, verifica-se que não foi possível a citação via 

mandado do representante legal da empresa (certidão fls. 95), razão pela 

qual defiro o pleito de fls. 100.

Desta feita, expeça-se edital de citação com prazo de 20 dias, 

salientando-se que, nos moldes do artigo 257, inciso I, do CPC/2015, o 

edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que deverá ser certificado pelo 

Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte requerente 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.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 801386 Nr: 7817-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALLUZ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA - ME, MARILUCI KRAESKI URIARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCOS ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA ALMEIDA 

DINIZ - OAB:9623

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada por Itaú Unibanco S/A 

em face de Salluz Engenharia e Construções Ltda – ME e Mariluci Kraeski 

Uriarte, todos qualificados nos autos.

Os executados foram citados às fls. 42, contudo, não interpuseram os 

necessários embargos à execução.

O exequente manifestou-se às fls. 96 pelo desinteresse quanto à penhora 

de fls. 92/93.

A IRESOLVE informou a cessão dos créditos oriundos deste feito às fls. 

98/111, sem, contudo, comprovar tal transação.

Pois bem.

Em primeiro lugar, INDEFIRO o pleito de fls. 98/111, haja vista a ausência 

de comprovação de cessão de crédito, razão pela qual intimo os 

causídicos cadastrados nos autos para que tragam a prova da referida 

cessão no prazo de 15 dias, sob pena de desentranhamento das petições 

referentes à cessão noticiada e entrega aos subscritores.

Ademais, vê-se dos autos que foram realizadas todas as pesquisas com 

o fito de encontrar bens passíveis de serem penhorados, inclusive, por 

meio do ANOREG realizado nesta data (extrato em anexo), ocasião em 

que NÃO foi localizada a matrícula do imóvel descrito às fls. 88.

Desta feita, intimo o Banco para que junte aos autos a cópia atualizada da 

matrícula de nº 71.375 – 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 

Cuiabá, no prazo de 15 dias, sob pena de SUSPENSÃO nos termos do 

artigo 921 do CPC/2015.

Sem prejuízo, ante o desinteresse do exequente quanto ao bem descrito 

às fls. 76, como se vê às fls. 96, TORNO INEFICAZ a penhora de fls. 

92/93, assim como procedo à necessária baixa por meio do Renajud 

(extrato em anexo).
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Tudo cumprido, retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1218219 Nr: 10930-78.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Junte-se o mandado devolvido que encontra-se na contracapa dos autos.

Ademais, ante o teor da certidão retromencionada, expeça-se novo 

mandado para cumprimento conforme deprecado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1257465 Nr: 23479-23.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIAS CASSIANO DE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da melhor análise, verifica-se que a carta precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva em 15 dias, salientando a necessidade de 

que a referida venha acompanhada DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO 

INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, DO 

INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM COMO 

DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se a missiva ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 834113 Nr: 39481-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...Trata-se de carta precatória oriunda da Ação Anulatória de 

Contrato e Débito c/c Pedido de Liminar para Suspensão de Cobrança c/c 

Danos Morais em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.Em 

suma, infere-se da exordial que o requerente nunca contratou qualquer 

empréstimo perante o requerido, contudo, foram descontadas diversas 

parcelas em sua folha de pagamento decorrente do contrato fraudulento, 

o que ensejou a interposição dessa ação.Em que pese ser o requerido 

instituição financeira, tem-se que, consoante fixado no § 2º do art. 1º do 

Provimento nº 004/2008/CM, excluem-se da competência das Varas 

Especializadas em Direito Bancário as ações de natureza eminentemente 

civil, sem discussão atinente à matéria afetada às Varas Especializadas 

em Direito Bancário(...)Deste modo, ao se ter em vista que o feito em tela 

não possui natureza tipicamente bancária, não havendo qualquer pedido 

neste sentido, relativo à revisão ou discussão acerca de cláusulas 

contratuais, declino a minha competência para processar e julgar este 

feito e determino a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas Cíveis desta Capital, com 

as anotações e baixas devidas.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 892216 Nr: 24709-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL VICTOR FARIAS 

CASTRO - OAB:17609/MT, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - 

OAB:18714 B/MT, WILSON DE OLIVEIRA ROSA - OAB:3236-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Em primeiro lugar, da melhor análise verifica-se a ausência de 

recolhimento/comprovação das custas de distribuição da carta precatória, 

razão pela qual, concedo o prazo de 15 dias para que a parte requerente 

regularize a pendência elencada.

Outrossim, constata-se que a missiva não se encontra devidamente 

instruída. Assim, intimo a parte requerente para instruir corretamente a 

missiva no mesmo prazo acima, salientando a necessidade de que a 

referida venha acompanhada DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO INICIAL, DO 

DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, DO INSTRUMENTO DO 

MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM COMO DA CÓPIA 

INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A INTERPOSIÇÃO DA 

AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do CPC.

Ademais, deverá a parte requerente, promover ao depósito de 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) para possibilitar o cumprimento 

no endereço indicado, confirmado pelo Sistema Infojud, ressaltando o 

dever do Oficial de Justiça de certificar detidamente seus atos, uma vez 

que a certidão de fls. 30 encontra-se lacônica.

Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se a missiva ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 798773 Nr: 5172-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MALAQUIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLORIA DA SILVA 

MARTINS - OAB: 10.100, JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187/SP, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8.530-A/MT, 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Não obstante a petição de fls. 116, verifica-se que o AR de fls. 114 foi 

recebido por terceiro, razão pela qual, defiro o pleito de fls. 107.

Desta feita, expeça-se carta precatória com prazo de 90 dias, com a 

finalidade de citação do requerido, a qual deve ser cumprida na Rua 

Coronel Ernesto Matos, N° 336, Bairro: Messejana, CEP: 60840-350, 

Fortaleza/CE.

Com efeito, intimo a parte requerente para recolher as custas de 

distribuição da missiva, bem como comprovar nos autos mediante petição 

no prazo de 15 dias, para posterior encaminhamento via malote digital com 

fulcro no princípio da celeridade processual.

CASO A DILIGÊNCIA RETORNE INFRUTÍFERA, expeça-se edital de citação 

com prazo de 20 dias, salientando-se que, nos moldes do artigo 257, 

inciso I, do CPC/2015, o edital deverá ser publicado uma vez no sítio do e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, através do DJE, o que 

deverá ser certificado pelo Sr. Gestor.

Após, intime-se a parte autora para, em 30 dias, retirar e comprovar a sua 

publicação - uma vez em jornal local de grande circulação - conforme 

disposto no parágrafo único do referido artigo.

Decorrido o prazo sem manifestação, nos termos do artigo 72, inciso I, do 
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CPC, nomeio como curador especial o Defensor Público em atividade no 

juízo, que deve ser intimado pessoalmente para os devidos fins.

Após, concluso para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1026887 Nr: 35308-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON RODRIGO FARIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:OAB/MT 6.193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Da melhor análise, verifica-se que a carta precatória não se encontra 

devidamente instruída, razão pela qual, intimo a parte requerente para 

instruir corretamente a missiva em 15 dias, salientando a necessidade de 

que a referida venha acompanhada DO INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO 

INICIAL, DO DESPACHO JUDICIAL DO JUÍZO DEPRECANTE, DO 

INSTRUMENTO DO MANDATO CONFERIDO AO ADVOGADO, BEM COMO 

DA CÓPIA INTEGRAL DO TÍTULO DE CRÉDITO QUE ENSEJOU A 

INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO, com fulcro no artigo 260, incisos I, II, III e IV do 

CPC.

Outrossim, deverá a parte requerente, no mesmo prazo acima, 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).

 Cumprido, concluso para deliberações.

Em caso de inércia por mais de 30 dias, devolva-se a missiva ao Juízo de 

origem com as nossas homenagens, observando-se o previsto no artigo 

393, § 2º da CNGC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1173631 Nr: 41581-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO DIAVAN NETO, DANIELA CAROLINA 

DIAVAN, ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

 Apesar de não ser comunicado pelo Juízo deprecante, em consulta aos 

autos de origem n°1115483-96.2016.8.26.0100, verifica-se que o referido 

foi sentenciado em razão de acordo entabulado entre as partes em 

08/11/2017.

Desta feita, devolva-se a missiva ao Juízo de origem com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1034933 Nr: 39071-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI CREDITO S/A FINACIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINO HORSTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GÓES 

NICOLADELLI - OAB:56.918/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos de nº. 39071-78.2015.811.0041, código 

nº. 1034933, que move OMNI CREDITO S/A FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO em face de ALBERTINO HORSTMANN.

 Trata-se de requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial 

pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

13.043/2014, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ ajuizada por 

OMNI CREDITO S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

ALBERTINO HORSTMANN, ambos qualificados nos autos em referência, 

objetivando o autor a apreensão de um caminhão Mercedes Benz.

Da análise, verifica-se que o presente feito tramita desde o ano de 2015 

nessa Comarca, contudo, o processo de origem nº 

0007683-67.2006.8.16.0031 encontra-se arquivado definitivamente desde 

14/04/2014 (extrato em anexo).

 Desta feita, a extinção do feito por perda de objeto é a medida que se 

impõe.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO este requerimento avulso de Busca e Apreensão de rito especial 

pelo Decreto-Lei n° 911/1969, com as alterações processadas pela Lei n° 

10.931/2004, na forma do provimento nº 31/2015 do CGJ ajuizado por 

OMNI CREDITO S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de 

ALBERTINO HORSTMANN, com base no artigo 485, inciso IV do CPC.

Transitada em julgado, em nada requerendo, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

(Autos cód. 1034933)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 862750 Nr: 3837-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA CRISTINA FERREIRA PEDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, MARCELA REGINA ALMEIDA FREITAS - 

OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora retirar o edital de 

citação expedido às fls. 81.

Sendo assim, nos termos da n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – não 

recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e retirar o edital de citação expedido às fls. 81, sob pena de extinção 

nos termos do artigo 485, §1 º do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 874272 Nr: 12861-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE NOVA 

MUTUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, ISMAEL BAENA CASTILLO, ELIZABETH APARECIDA MENDES DE 

LIMA, MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAENA CASTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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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.

COM RESSALVA QUANTO ÀS COMARCAS DE RONDONOPOLIS E 

TANGARÁ DA SERRA, VISTO QUE ESTAS POSSUEM UM CARTÓRIO 

NÃO-OFICIAL DE DISTRIBUIÇÃO E NECESSITAM O PAGAMENTO DE 

CUSTAS DE CARTÓRIO NÃO- OFICIAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 757379 Nr: 9554-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA COOPERATIVA DE ECONOMIA E 

CRÉDITO MÚTUO DOS LOJ. VEST. CONFECÇ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MONTEIRO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Parte autora para no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se 

acerca do contido às fls. 80, dando o regular andamento ao feito sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 444040 Nr: 19324-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. PEQ. EMPR. MICROEMPR. E 

MICROEMP.GRANDE CUIABÁ-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CÉSAR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls. 135 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls. 130,

 Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, como determinado nos autos, 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.: 793084 Nr: 47172-12.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIVALDO C. FERREIRA DE SOUZA ME, 

NEIVALDO CESAR FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A, EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A, MARIANA 

MARQUES DE MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls. 403 em jornal local de grande circulação, como 

determinado no despacho de fls. 398,

Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, como determinado nos autos, 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.: 154248 Nr: 8013-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNE MARIE TAVARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:16.988 MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar 

nestes autos a devida distribuição da carta precatória encaminhada 

conforme comprovante de fls. 177, devendo para tanto, trazer registro de 

andamento processual do site do TJMT ou qualquer outro documento hábil 

para tal finalidade. Deverá, ainda, verificar quaisquer possíveis custas ou 

eventuais diligências cobradas na comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 356721 Nr: 27170-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS LARA SUPERMERCADO LTDA, 

VALDOIR RIBEIRO DE LARA

 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:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora, comprovar a 

publicação do edital de fls. 71/72 em jornal local de grande circulação, 

como determinado no despacho de fls. 59/60,

 Sendo assim, nos termos da Portaria n. 01/17/GAB que dispõe: “(...) 2 – 

não recolhida a diligência e, caracterizado o abandono da ação, deverá o 

senhor Gestor, intimar o autor para cumprir no prazo de 05 dias, sob pena 

de extinção, via DJE e AR, sob pena de extinção. 3 – o mesmo 

procedimento do item 2, deverá ser adotado em todos os processos, cuja 

parte, não atendeu a determinação judicial, visando dar maior celeridade 

aos cadernos processuais(...)”, procedo o impulsionamento do feito para 

expedição de carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o 

regular prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria n. 01/17/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito, como determinado nos autos, 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.: 734743 Nr: 31062-69.2011.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL FRANCISCO VELLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO THEODORO FABRINI - 

OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da Parte autora para no prazo de 05 (cinco)dias, manifestar-se 

acerca do contido às fls. 155, dando o regular andamento ao feito sob 

pena de extinção.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1023243-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CICARELLI NETO (EXECUTADO)

DEDETIZACAO BRASIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LUZIANE RIBEIRO OAB - 496.431.501-00 (CURADOR)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para manifestar sobre Decurso de Prazo de Dilação, no prazo legal. Milena 

Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002592-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSEFA DA SILVA (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder à 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor solicitado na conta e banco indicados na certidão acostada aos 

autos, bem como 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: 1003477-15.2017.8.11.0041

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:

RUBENS VINICIOS COSTA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005852-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI OAB - PR39274 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (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 devolução da carta precatória. 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003332-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ZIZUINO ORMONDES JUNIOR (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: 1037191-63.2017.8.11.0041

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:

JAILSON CEZAR MARTINS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Homologo, por sentença, o acordo anunciado 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, 13.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005036-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO CEZAR DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão 

da ação em execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não 

localização do bem. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004105-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DALVA MARIA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento 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, 13.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1037430-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN DA SILVA SANT ANNA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 
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conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento 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, 13.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017397-56.2017.8.11.0041

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:

ALANDERSON RODRIGUES COELHO - ME (EXECUTADO)

ALANDERSON RODRIGUES COELHO (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Faculto ao credor levantar os valores penhorados. Expeça-se 

alvará. Intime-se o autor para indicar bens passíveis de penhora. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006147-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDES NEVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921/O (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pedido do requerido e 

após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Milena Salgueiro, 

Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032750-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELOI CONTINI OAB - RS35912 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEMUEL MARTINS FORTES - ME (EXECUTADO)

KEMUEL MARTINS FORTES (EXECUTADO)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte executada para indicar bens passíveis de 

penhora, como postulado nos autos. Após, diga-se. Cumpra-se. Cuiabá, 

13.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017784-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELLE CHRISLENNE SILVA FERREIRA (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000218-75.2018.8.11.0041

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:

ALEX GIACOMINI DELATORRE (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Matilde Amorim, 

Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000138-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRYGO ALEXANDRE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 

Matilde Amorim, Servidora, matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000799-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELLENON VINICIUS DE SIQUEIRA RIBEIRO (REQUERIDO)

 

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001010-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO FELIX DE ANDRADE (REQUERIDO)
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Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo Por 

Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o pedido 

inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13.03.18 Milena Salgueiro, Assessora, 

milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002510-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VENICIOS SANTOS PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal. 

Milena Salgueiro, Assessora, milena.salgueiro@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022224-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ DE OLIVEIRA LUZ (REQUERIDO)

 

Deverá a Parte Autora apresentar a guia de recolhimento da diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do mandado necessário, no prazo de 05 dias. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251736 Nr: 21675-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, EDMILSON EID, XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISSY LEÃO GIACOMETTI - 

OAB:15.596/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:MT 15.999-B

 FICA A ADVOGADA NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO, 

INSCRITA NA OAB-MT SOB O Nº 17.602/A INTIMADA À PROCEDER A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM TELA, NO PRAZO DE 24 HORAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1251847 Nr: 21734-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAVIER LEÔNIDAS DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO BORSATO BRAZ - 

OAB:OAB/PR 68.303

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FICA A ADVOGADA NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO, 

INSCRITA NA OAB-MT SOB O Nº 17.602/A INTIMADA À PROCEDER A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM TELA, NO PRAZO DE 24 HORAS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 796126 Nr: 2468-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE JOSEFA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta Precatória 

expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 947177 Nr: 58689-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON EID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA 

- OAB:3.127-A

 FICA A ADVOGADA NINAGIN PRESTES DALLAGNOL MACHADO, 

INSCRITA NA OAB-MT SOB O Nº 17.602/A INTIMADA À PROCEDER A 

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS EM TELA, NO PRAZO DE 24 HORAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212710 Nr: 1401-17.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA - PROMOÇÕES PUBLICIDADE E 

REPRESENTAÇÕES, ZÊNIO SILVA, ÁUREA LÍLIA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FICA A ADVOGADA NANDA LUZ SOARES QUADROS, INSCRITA NA 

OAB-MT SOB O Nº 19.494 INTIMADO À PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS EM TELA, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1037493 Nr: 40347-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CREDITO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KENTEL PLUS MONITORAMENTO E 

SEGURANÇA LTDA - EPP, KENTEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA, EUCLIDES PARREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9779, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA - OAB:15.641

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA: FICA O 

ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA DRº JONATHÃ CRISTIAN SANTOS 

SILVA , OAB Nº 15.641, INTIMADO À PROCEDER A DEVOLUÇÃO DOS 

AUTOS EM TELA, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 989170 Nr: 18164-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SEBRAE- SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEL BARCO DE PAULA LTDA EPP, CLERIA 

MARTINS DE PAULA DEL BARCO, FLAVIO FERREIRA DEL BARCO

 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:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1152082 Nr: 32604-49.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

SERV. DO CEFET MT SICOOB COOPERTEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIA REGINA DE SOUZA, JOSÉ ROSA DO 

NASCIMENTO, IVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, LAELÇO CAVALCANTI JÚNIOR - 

OAB:14.954/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora retirar o(s) ofício(s) 

expedido(s), no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1146681 Nr: 30289-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PORTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/GO 21.593A, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:OAB/MT 11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFFAELE DOS SANTOS 

CAMARGO - OAB:MT/ 18.227

 Vistos, etc.

Ante a falta de impugnação do cálculo homolofo o apresentado às 

fls.264/265 para surtir seus efeitos legais.

Faculto às partes extrações de cópias e arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184836 Nr: 45443-09.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE ALVES BORBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação do requerido, conforme 

certidão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184833 Nr: 45441-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE 

PAULA - OAB:OAB/MT 15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:OAB/MT 6240

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação do requerido, conforme 

certidão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1083473 Nr: 3197-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O pedido de fls.108/109 já foi atendido nos autos.

Assim, deverá o autor dar prosseguimento ao feito no prazo legal e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 818467 Nr: 24807-27.2013.811.0041

 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): FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O processo de conhecimento somente é enviado ao arquivo quando 

encerrada a prestação jurisdicional, o que não ocorreu no caso em tela.

Intime-se o autor para no prazo legal, postular pela conversão da ação em 

execução nos termos do Decreto Lei n. 911/69, em face não localização 

do bem.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1101384 Nr: 11076-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S Q MASCARENHAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO 
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MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GOMES SILVA FILHO - 

OAB:12.036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para depositar o saldo remanescente no prazo legal, 

sob pena de bloqueio on line.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 442656 Nr: 18593-25.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR, GISELE TURIBIO SCHUTZE 

MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1136743 Nr: 25963-45.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAS PALACE HOTEL LTDA ME, ERMINDO 

MAEHLER, SILVERIO MAEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI ANILSON MENACHO - 

OAB:13.949

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes da chegada dos autos neste Juízo, nada sendo 

requerido, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 762225 Nr: 14736-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAQUEL MACHADO MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:3677 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a presente ação em Execução de Sentença, 

devendo proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação, 

etiqueta do processo e Distribuidor.

Aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%

(dez por cento) do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184839 Nr: 45445-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAYNARA RAQUEL PELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ARMANDO 

FERNANDES MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:MT/21.975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

15.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação do requerido, conforme 

certidão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1184837 Nr: 45444-91.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELCI WILLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S.A, RENATO 

FRANCISCO KREMER, ARMANDO FERNANDES MORO, ATLAS 

AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATIANE ZAATREH CENTURION - 

OAB:MT/21.975, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - OAB:15079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para providenciar a citação do requerido, conforme 

certidão dos autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 799901 Nr: 6328-83.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FURNAS DO BURITI CHURRASCARIA LTDA 

ME, MARCIO ALESANDRO RODRIGUES, DIONISIO RODRIGUES, CUSTÓDIA 

MOURA RODRIGUES, FRANCIELE JAQUELINE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JANAINA HELIODORO ALVES - 

OAB:10.113

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para apresnetar demonstrativo de débito atualizado para 

efetivar penhora on line e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 81410 Nr: 1483-04.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO SARAGIOTTO, APARECIDA 

GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, DOTTA, DONEGATTI, LACERDA E 

TORRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB:12.086, EDUARDO 

MONTENEGRO DOTTA - OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO GUEDES MAXIMILIANO 

- OAB:3071/MT, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, VANESSA 

KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT
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 Vistos, etc.

Mantenho determinação dos autos, caso o credor pretenda que a penhora 

recaia em outros bens, deverá desistir da efetivada nos autos. Ao 

contrário, deverá proceder a localização do bem no prazo legal, para 

efetivar a avaliação e demais atos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130367 Nr: 23153-97.2016.811.0041

 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 LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Vistos, etc.

Proceda-se abertura de novo volume.

Intime-se o requerido para pagar a condenação em quinze dias, sob pena 

de multa de dez por cento e penhora.

Havendo pagamento, diga o credor.

Ao contrário, Converto a presente ação em Execução de Sentença, 

devendo proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação, 

etiqueta do processo e Distribuidor.

Aplico a multa de dez por cento e fixo honorários advocatícios em 10%

(dez por cento) do valor do débito.

Caso em que, defiro a penhora on line, devendo ser apresentado 

demonstrativo de débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos 

para efetivação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 381892 Nr: 17629-66.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL - I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOUZA & MADRUGA LTDA - EPP, ROQUE 

VILELA MADRUGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

As pesquisas de endereço da parte requerida já foram realizadas nos 

autos.

Assim, deverá o autor providenciar a citação por uma das formas de Lei, 

no prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015906-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO PEREIRA OAB - SP143801 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIBERG DE BRITO JUNIOR (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1015906-48.2016.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A RÉU: EDIBERG DE BRITO JUNIOR Vistos. 

Considerando que a parte Autora não recolheu as custas e taxa judiciais, 

e postulou pela desistência da ação, não há alternativa senão o 

cancelamento da distribuição. Destarte, em atendimento ao Provimento n.º 

82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos do art. 290 do CPC/2015 

determino o cancelamento da distribuição. Sem custas já que a ausência 

do recolhimento e sem honorários, pois sequer formalizada a 

tringularização processual. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 

3 de novembro de 2016 José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021193-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO TICIANELI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Para a 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018490-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

SULENE DE SOUZA BERNARDES (EXECUTADO)

RIBEIRO VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Para a 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016168-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIO CLECIO DE SALES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Para a 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019417-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

A.R IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE TRATORES, 

MAQUINAS E PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ROSAMAR ANA ALEXANDRE DE MOURA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Para a 

parte autora no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia de 

diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. DARLENE MIRANDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000883-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLORI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora para depositar diligência do oficial de 

Justiça ou forneça meios no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001234-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DE OLIVEIRA BATISTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

13 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1001234-64.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 11.122,04; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO S.A. Parte Ré: REQUERIDO: MAURICIO DE OLIVEIRA 

BATISTA Atenciosamente. FERNANDO CASO GRANAI Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001323-87.2018.8.11.0041

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:

ALIPIO SEBASTIAO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

13 de março de 2018. Certifico que, nesta data procedo a intimação da 

parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos guia 

de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos termos do 

Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF. Processo: 

1001323-87.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 33.202,85; Tipo: Cível; 

Espécie: BUSCA E APREENSÃO (181) Parte Autora: REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Parte Ré: REQUERIDO: ALIPIO 

SEBASTIAO DE OLIVEIRA Atenciosamente. FERNANDO CASO GRANAI 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO MM JUIZ SEDE DO 3ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO 

FERREIRA MENDES, TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029957-30.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA XAVIER DE MORAES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS MARIO TEIXEIRA OAB - MT0013912A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1029957-30.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: DANIELA XAVIER DE MORAES - ME Vistos. 

Quanto à insistência da Requerida, esclarece-se que o valor litigado, 

indicado pelo Autor para purgação da mora, consta da petição inicial e 

está demonstrado pela planilha ID. 10068297, qual seja: R$ 28.610,11 

(vinte e oito mil, seiscentos e dez reais e onze centavos). Certifique-se o 

decurso de prazo para contestação e promovam-se os atos 

subsequentes por impulso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001708-35.2018.8.11.0041

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON LUIZ BOESE (EXECUTADO)

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1001708-35.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: JEFERSON LUIZ BOESE, 

LEONISIA NETTO NUNES BARROSO Vistos. Recebo a emenda à inicial 

postulada pelo Exequente – ID. 12088776, para atribuir a causa o valor 

correto, qual seja: R$ 138.097,18 (cento e trinta e oito mil e noventa e sete 

reais e dezoito centavos). Retifique-se no Sistema PJE o valor da causa e 

prossiga-se em conformidade com o despacho inicial ID. 11559388. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013991-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES DAS NEVES PASSOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1013991-61.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO PAN 

S.A. REQUERIDO: HERMES DAS NEVES PASSOS Vistos. Processo 
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concluso pendente de certificação pela Secretaria. CERTIFIQUE-SE o 

decurso de prazo da determinação de emenda à inicial pelo Autor. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006338-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DAS DORES DE LIMA (EXECUTADO)

ALVES MARTINS & LIMA MARTINS LTDA - ME (EXECUTADO)

JERVASE ALVES MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1006338-37.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO 

BRASIL S.A EXECUTADO: ALVES MARTINS & LIMA MARTINS LTDA - ME, 

JERVASE ALVES MARTINS, MARIA DAS DORES DE LIMA Vistos. 

Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por esta 

razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 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 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 14 de março de 

2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006341-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELI SIQUEIRA DE PINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1006341-89.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: NELI SIQUEIRA DE PINHO 

Vistos. Processo pendente de vinculação das custas e taxa judicial. Por 

esta razão, no prazo de quinze (15) dias (art. 290 do NCPC) realize o 

Exequente a devida regularização/recolhimento das custas judiciais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Após, certifique-se e 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 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 14 de março de 

2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006350-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONIELSON DE SOUZA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero 

do Processo: 1006350-51.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PORTOSEG S/A 

- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JONIELSON 

DE SOUZA ALVES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA promovida por PORTOSEG S/A em desfavor 

de JONIELSON DE SOUZA ALVES. Da análise dos autos verifica-se que o 

Autor alega a inadimplência do Devedor a partir da parcela com 

vencimento em 07/01/2018, entretanto, a notificação para constituição em 

mora da devedora diz respeito a parcela anterior, cujo vencimento deu-se 

em 07/11/2017 (Documentos ID. 12208318). Ou seja, o devedor quitou as 

parcelas em aberto após a notificação, tanto que o débito referente a 

estas correspondências foram excluídas do demonstrativo de débito 

apresentado pelo Autor, indicado na inicial. Desconstituída então a mora, 

imprescindível requisito para concessão da liminar ora pleiteada, cabe ao 

Credor promover então sua notificação novamente em caso de 

inadimplência, a teor do que preconiza o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 

911/1969 e a Súmula de n.º 72 do c. Superior Tribunal de Justiça. Nesse 

sentido: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

- PARCELA CONSTANTE DA NOTIFICAÇÃO JÁ QUITADA NA DATA DA 

PROPOSITURA DA AÇÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA INVÁLIDA - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO - NEGA PROVIMENTO. 1. - O pagamento 

da prestação reclamada na notificação, antes da propositura da ação, 

elide a constituição em mora; 2. - O não pagamento de novas parcelas, 

vencidas na seqüência, caracteriza novo inadimplemento e exige nova 

notificação premonitória. (TJ-PR AC: 2678517 PR 0267851-7, Relator: 

Sérgio Luiz Patitucci, 13ª Câmara Cível). (grifos meus). Assim sendo, 

concedo o prazo de quinze (15) dias para a devida emenda pelo Autor, 

para trazer aos autos o comprovante de notificação da devedora, válido e 

atualizado sob pena de indeferimento da inicial. E ainda, nos termos do 

Provimento n.º 22/2016-CGJ, a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia 

está disponível no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia 

eletrônica, sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora 

distribuído. Após a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo 

em no máximo sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000647-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL SAAVEDRA IFRAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DURVAL TEODORO DE MELO OAB - MT3701/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 

14 de março de 2018. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À 

CONTESTAÇÃO, conforme despacho. Nº DO PROCESSO: 

1000647-76.2017.8.11.0041 VALOR DA CAUSA: R$ 27.267,36 ESPÉCIE: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Advogado do(a) AUTOR: DURVAL 

TEODORO DE MELO - MT3701/O-O OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUÍZO DEPRECANTE E INFORMAÇÕES: 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ AVENIDA 

DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, TELEFONE: 

(65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78049-075 ( )

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022951-69.2017.8.11.0041

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:

RENATO BEZERRA ROSA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora no prazo de 05 dias apresentar guia 

do Oficial de Justiça, ou forneça meios para cumprimento da liminar.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004030-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SULLIVAN LUIZ NEVES MACIEL (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias 

sobre a certidão do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006591-59.2017.8.11.0041

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:

FRANCIELLE BORGES DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora a manifestar no prazo de 05 dias sobre a 

certidão do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 804131 Nr: 10591-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8.244/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT

 Certifico que decorreu o prazo de sem que houvesse manifestação da 

parte requerida para o cumprimento do despacho de fls. (157). Procedo a 

intimação da parte credora para requerer o que entender direito em 05 

dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 937626 Nr: 53491-25.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MORAIS DALTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO LAUER - 

OAB:8.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549/MT

 para a parte executada tomar ciencia da penhora

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 280371 Nr: 6079-45.2007.811.0041

 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: REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA E JENEZERLAU - OAB:8464/MT, JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:3613-B, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:203049/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - 

OAB:11366/MT

 Vistos etc.

Considerando o teor do pleito retro, determino a penhora de dinheiro do 

executado em depósito ou aplicação financeira e sua indisponibilidade até 

o valor indicado na execução, nos termos do artigo 854, do CPC.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 97642 Nr: 12992-19.2002.811.0041

 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): GUSTAVO THADEU DE MATTOS ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:7270/MT, FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - OAB:13477-A

 Certifico nos termos do item 7.2.3 do Prov. 56/2007-CGJ, impulsionando o 

presente processo para intimar pessoalmente a parte autora a dar 

prosseguimento no feito no prazo de cinco dias sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 775935 Nr: 29215-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 Certifico que não houve impugnação a penhora efetivada. Manifeste o 
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credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1031068 Nr: 37291-06.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS RUFINO - 

OAB:16.789, MARCELA CANCILIERI DO NASCIMENTO - OAB:13.363

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para rejeitar a 

tese de abusividade postas nas pretensões iniciais do Autor, reputando 

regulares e razoáveis os valores contratuais impugnados.CONDENO o 

Autor MARIO ALBERTO TEIXEIRA DA SILVA ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro 

em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, 

ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da 

parte Autora, que somente poderão ser executadas se em até 05 (cinco) 

anos, contados do trânsito em julgado desta, o credor provar a alteração 

no estado de hipossuficiência do Autor, nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC.DETERMINO a remessa dos autos ao cartório distribuidor para 

proceder a alteração do polo passivo da demanda de Banco 

Panamericano S/A, para Banco Pan S/A, tendo em vista a ocorrência de 

alteração da denominação social da instituição financeira.Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1119910 Nr: 18741-26.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO 

- OAB:5.308/A

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugna pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito (fl. 158), visto 

desnecessária a anuência do Requerido, eis que no momento do pedido 

de desistência, protocolado em 21/06/2017, sequer havia sido formalizada 

a citação do Requerido, conforme juntada da AR positiva (fl. 162) que se 

deu em 30/06/2017.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte Autora às (fl. 158), 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 pagas na inicial (fls. 106/109 e 114/117).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo, facultado eventual desentranhamento de 

documentos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 765576 Nr: 18282-63.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MARCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 certifico que a parte executada não apresentou impugnação a penhora. 

Manifeste o credor requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 392104 Nr: 27525-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS DE ALMEIDA E SILVA - ME, LUIZ 

CARLOS DE ALMEIDA E SILVA, ERNESTINA CALIXTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MAIA DE ALMEIDA - 

OAB:9153 - MT, NILSARA DE LIMA - OAB:7794, NILSARA DE LIMA 

BATISTA - OAB:7794/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 manifeste o credor requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 859498 Nr: 1342-52.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA DIAS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, DIOGO IBRAHIM CAMPOS 

- OAB:13.296/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o 

pedido de PRESTAÇÃO DE CONTAS, e, por consequencia, CONDENO o 

Requerido Banco BMG S/A a prestar as contas do contrato de adesão 

“Cartão de Crédito BMG Card” com autorização apara desconto em folha 

de pagamento (fls. 95/96), e demonstrar à Autora todos os débitos e 

créditos, compras, pagamentos, juros cobrados e quaisquer outros 

acréscimos contratuais, indicando as taxas e a cláusula contratual que as 

autoriza, via prestação de contas referentes ao pactuado desde a sua 

formalização, instruída com documentos justificativos (CPC - art. 551), no 

prazo 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a 

Autora porventura apresentar, nos termos da Lei (CPC - §5º, art. 

550).Remeto à segunda fase do procedimento da Ação de Prestação de 

Contas a análise legal, contratual, fiscal e contábil das contas a ser 

apresentadas pelo Banco Requerido.Saliento, por fim, que na segunda 

fase do procedimento, se eventualmente for necessária a pericia contábil, 

o Banco Requerido, se solicitado pelo perito judicial, deverá apresentar os 

documentos requisitados, em prazo que será oportunamente assinalado 

por este Juízo em decisão interlocutória.Pagará o Banco Requerido as 

custas judiciais desta primeira fase do procedimento e honorários 

advocatícios, arbitrados estes em 20% (vinte por cento) sobre o valor 

atribuído à causa na inicial, corrigíveis monetariamente pelo INPC a partir 

desta decisão nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1076015 Nr: 57985-93.2015.811.0041

 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: DIOMARA FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6767/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Posto isso, sem maiores delongas, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral e EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,Tendo 

em vista o inacolhimento da pretensão autoral, CONDENO a Requerente 

DIOMARA FIGUEIREDO DE SOUZA, ao pagamento das custas processuais 
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e honorários advocatícios da parte contrária, os quais arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e arquivem-se os autos com 

as cautelas devidas.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 902613 Nr: 31767-62.2014.811.0041

 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): LUIZ GOMES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO POQUIVIQUI DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.601

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1143098 Nr: 28735-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.R. SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS 

LTDA-ME, ALINOR DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1143098 – Execução

Vistos etc.

Indefiro o pleito retro, eis que, a certidão do oficial de justiça de fl.33, não 

indica que os executados foram citados nos autos.

 Deste modo, prossiga-se no cumprimento do comando judicial de fl.36.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2017.

 JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 791060 Nr: 45130-87.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIZELE COSTA BENITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:6296-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do exequente para, no 

prazo de cinco dias, indicar a localização de tais bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 382534 Nr: 18590-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA FELIPE CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22.051/MT

 MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS SOBRE A PETIÇÃO DE FLS. 106 E 

DOCUMENTOS A ELA ACOSTADOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 382534 Nr: 18590-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMG S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA FELIPE CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ROMANI PATUSSI - 

OAB:242085/SP, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:19.937/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEINY LETICIA DA CRUZ - 

OAB:22.051/MT

 MANIFESTE O CREDOR EM CINCO DIAS SOBRE A PETIÇÃO DE FLS. 106 E 

DOCUMENTOS A ELA ACOSTADOS

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 143542 Nr: 104-47.2004.811.0041

 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): JOSÉ ROBERTO PRETTI BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240/MT, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB: 7.901, 

GRASIELA ELISIANE GANZER - OAB:9.899/OAB-MT, MANOEL 

ARCANJO DAMA FILHO - OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - 

OAB:8347/MT, ALVARO DA CUNHA NETO - OAB:12069/MT

 Certifico que, até a presente data não houve manifestação da parte 

requerida. Na oportunidade, impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 115380 Nr: 5113-24.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CRÉDITO S/A, 

RODRIGO MISCHIATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MEDEIROS RAMOS, JOSE MEDEIROS 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980, RODRIGO 

MISCHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISANDIR DE OLIVEIRA 

REZENDE - OAB:3.653

 Certifico que, nesta data impulsiono os autos para a intimação da parte 

autora/credora no prazo de 05 (cinco) dias manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 779649 Nr: 33132-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. DE A. FEITOSA PRODUTOS ELETRONICOS 

ME, GILMAR DE ALMEIDA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 Certifico que, nesta data procedo a intimação do exequente para, no 

prazo de cinco dias, indicar a localização de tais bens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 368100 Nr: 5874-45.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 
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OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 para a parte autora manifestar sob a correspondencia devolvida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 269771 Nr: 1900-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO VITORINO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, THYERRS HENRIQUE GAHYVA BEZERRA - 

OAB:10.808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 Certifico que manuseando os autos, constatei a ausencia das folhas 

177/180 e que a mesma conforme consta no sistema apolo trata-se de 

petição protocolada pela parte credora. Em contato com a patrona da 

mesma esta prontalmente trouxe uma cópia da peça que nesta data faço a 

juntada . Certifico, finalmente que ambas as partes retiraram o processo 

em carga.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028312-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETHY STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1028312-67.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIETHY STEFFANIA 

REZENDE VELOSO MUNHOZ RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. 

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO proposta por MARIETHY 

STEFFANIA REZENDE VELOSO MUNHOZ em face de BANCO DO BRASIL 

S/A, em que a Autora pleiteia a concessão dos benefícios da assistência 

Judiciaria Gratuita. Neste sentido, a Lei Processual n. 13.105/2015 (Código 

de Processo Civil), dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Por este ângulo, elementar esclarecer que o 

benefício da Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas 

auferem para acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é 

o trabalhador que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si 

próprio e ou sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou 

desempregados com minguados recursos financeiros. Para estes, o 

Legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto 

perdurar o estado de pobreza. Diante da própria natureza da causa e da 

situação sócio-econômica da Autora, que é servidora deste Tribunal, 

cujos rendimentos mensais giram em torno de R$ 10.665,65 (dez mil, 

seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), 

residente e domiciliada em um condomínio de classe média desta Capital 

(Vila Borghese), e sobretudo por não comprovar a impossibilidade de 

arcar com as custas e taxa judiciais apesar da alegação nesse sentido, 

entendo incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita 

postulada. Custa processual é espécie de Tributo e sua incidência não 

deve ocorrer apenas sobre aqueles que têm dinheiro sobrando, como 

quer fazer crer a Autora ao pretender a gratuidade. Temos observado, 

com frequência impressionante e preocupante, uma avalanche de pedidos 

de assistência judiciária gratuita, na maioria dos casos com flagrante má 

fé, até em ações de alto valor e com Partes que declinam uma profissão 

de destaque e endereços em imóveis localizados em bairros de alto 

padrão ou de classe média desta Urbe, o que na prática, 

desgraçadamente, tem prejudicado aqueles que efetivamente são pobre e 

desvalidos da sorte. Esse inchaço da assistência judiciária tem levado à 

superação imediata, mês a mês, da verba indenizatória destinada aos 

Oficiais de Justiça para o cumprimento de mandados dos processos de 

Justiça gratuita, o que na prática acaba prejudicando os efetivamente 

pobres e reduzindo sensivelmente a celeridade e eficiência dos 

processos desses desvalidos, isso para narrar somente uma 

consequência desse maldito “jeitinho brasileiro” de que fazem uso aqueles 

que podem pagar as custas do processo e se valem ou pelo menos 

tentam se valer espertamente da assistência judiciária gratuita. 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO 

ESPECIAL DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA 

FORMULADO NO CURSO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. PRECEDENTE DA 

CORTE ESPECIAL. SÚMULA N. 187/STJ. 1. Quando formulado o pedido de 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita no curso do 

processo, é imprescindível que haja a comprovação da condição de 

beneficiário, o que não se deu in casu. 2. Precedentes: AgRg nos EAg 

1345775/PI, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 

21.11.2012; e EDcl no AREsp 275.831/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 

Quarta Turma, DJe 12.3.2013. (STJ, AgRg no AREsp 281.430 MG, Rel Min 

MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 18/04/2013). Sublinhamos para 

destaque. Neste sentido é o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO 

JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NOS AUTOS, DA 

SITUAÇÃO FINANCEIRA REAL DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE 

ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A AFERIÇÃO. ART. 333, I, CPC/1973. 

CUMPRE AO AUTOR DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE SEU DIREITO. 

RECURSO DESPROVIDO. A agravante não se desincumbiu do ônus inserto 

no art. 333, I, do CPC/1973, no caso da concessão de justiça gratuita, a 

demonstração de sua situação de miserabilidade; portanto é impossível 

reconhecer a legitimidade de sua pretensão, impondo-se o desprovimento 

do recurso de Agravo de Instrumento. (AI 8756/2016, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 02/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017) 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO REVOGADO – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. 

Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Conquanto se 

presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente 

por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC/15), consoante ocorreu inicialmente 

na ação principal, tal pedido pode ser revogado, quando houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a 

concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, 

do CPC/15. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da 

gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que 

evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. No caso, sendo 

demonstrado que a parte possui rendimento para o custeio das despesas 

processuais, deve ser mantida a decisão que revogou a assistência 

judiciária. (Ap 120648/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, 

Publicado no DJE 27/11/2017) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de Justiça 

Gratuita postulado pela Autora, e nos termos do art. 101, § 2º, do NCPC, 

outorgo-lhe o prazo de cinco (05) dias para recolher as custas e taxa 

judiciais, sob pena de imediato cancelamento da distribuição. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 13 de março de 2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030944-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA PEREIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1030944-66.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALEXANDRA 

PEREIRA ALVES Vistos. Recebo a emenda à inicial – ID. 11584433. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de 

ALEXANDRA PEREIRA ALVES, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dais, o Autor 

comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos termos do 

Provimento n.º 14/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário Cuiabá/MT, 13 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1031059-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE JESUS MELO DE PAIVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1031059-87.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA 

S.A REQUERIDO: MARIA DE JESUS MELO DE PAIVA Vistos. Interpostos 

embargos declaratórios pelo Autor, tempestivos Contudo, os embargos de 

declaração representam o instrumento processual para afastar eventuais 

omissões, obscuridades ou contradições, que possam eclodir de decisão 

judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo Código de Processo 

Civil. Incabível, no entanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, quando 

na verdade está a decisão objurgada exaustivamente fundamentada no 

que tange aos pontos que formaram o convencimento deste juízo. 

Portanto, sem maiores delongas, conheço dos Embargos de Declaração 

(ID. 11918273) porque próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento 

porque não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade da decisão ID. 

11585808. Intime-se. Cuiabá (MT), 13 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002435-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL SANTOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

JENNIFER COSTA DE ANDRADE OAB - MT23494/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1002435-91.2018.8.11.0041 AUTOR: GABRIEL SANTOS DE 

FREITAS RÉU: AYMORE Vistos. Interpostos embargos declaratórios pelo 

Autor, tempestivos Em melhor análise do feito, sem maiores delongas, 

conheço dos Embargos de Declaração (ID. 12054570) porque próprios e 

tempestivos, e dou-lhe provimento para conceder ao Autor os benefícios 

da AJG. Dando prosseguimento ao feito, ressalte-se que, tratando-se de 

ação revisional, os pedidos da inicial não podem ser formulados de forma 

vaga, ou sem sequer, qualquer indicação de valores incontroversos do 

contrato. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS 

CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). 

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, 

pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades 

de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser 

revistas, bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 

9630/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) Portanto, em resignação ao § 2º, do art. 

330, do CPC, determino a emenda a inicial para que o Autor indique o valor 

controverso e incontroverso do contrato, ora sub judice, sob pena de 

inépcia da inicial, em quinze (15) dias. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 

13 de março de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006331-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC 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:

RICARDO CUNHA GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1006331-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO GMAC S.A. 

REQUERIDO: RICARDO CUNHA GUIMARAES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO proposta por BANCO GMAC S/A em face de 

RICARDO CUNHA GUIMARÃES, objetivando a constrição de bem móvel, na 

qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora, com informação de que esta “mudou-se” (ID. 12205937 – pág. 

02). Havendo o Credor remetido a notificação para o endereço constante 
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do contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, 

sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação 

Ressalte-se ainda que o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 

“havendo o credor remetido a notificação para o endereço constante do 

contrato e ainda que não localizado o devedor por motivo de mudança, 

sem qualquer aviso à fiduciária, tem-se por eficaz a comunicação”. 

(Agravo Regimental nº 0276163-57.2011.8.26.0000/50000, Rel. Des. José 

Malerbi, 27/02/2012) Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição, bem como a comprovação do pagamento da diligencia do 

oficial de justiça em igual prazo. Intime-se. Cuiabá/MT, 14 de março de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006349-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENEDIR RODRIGUES MATEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1006349-66.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ENEDIR RODRIGUES MATEUS Vistos. 

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de ENEDIR 

RODRIGUES MATEUS, objetivando a constrição de bem móvel, na qual 

alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que 

este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. CITE-SE a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e 

se necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já 

autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da 

medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e 

portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, 

do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado 

as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao 

efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 

290, do NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, 

o Autor comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos 

termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 14 de março de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006383-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARYELLE TAYNA CONCEICAO COUTINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1006383-41.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DARYELLE TAYNA CONCEICAO 

COUTINHO Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido 

liminar promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face 

de DARYELLE TAYNA CONCEIÇÃO COUTINHO, objetivando a constrição 

de bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. CITE-SE a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 

911/69, ou apresentar defesa em 15 (quinze) dias, tudo a contar da 

execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, artigo 212, do NCPC e 

se necessário, mediante a certidão do oficial de justiça, fica desde já 

autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo cumprimento da 

medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para abertura de portas e 
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portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos termos do art. 536, § 2º, 

do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA e inclua-se no mandado 

as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado está condicionada ao 

efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 

290, do NCPC) sob pena de cancelamento da distribuição. Em igual prazo, 

o Autor comprove o recolhimento da diligencia do oficial de justiça, nos 

termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do pagamento de guias das 

diligencias emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob 

pena de extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 14 de março de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028156-79.2017.8.11.0041

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)

Advogado(s) Polo Passivo:

AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO OAB - MT13950/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1028156-79.2017.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TRANSPORTES LTDA - ME 

DESPACHO Vistos etc. Defiro o pedido postulado em audiência e 

suspendo o processo pelo prazo de 20 (vinte) dias. Decorrido o referido 

prazo, intime-se o banco requerente para informar acerca da possibilidade 

de acordo para solução amigável do processo. Cumpra-se. Saindo os 

presentes devidamente intimados. M/Cuiabá, 06 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: 1017149-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018326-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO TOMAZ DE SIQUEIRA (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)

 

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-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005981-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUZINETE DE MIRANDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005981-57.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. I – Proceda a 

Secretaria ao apensamento destes autos aos autos da Ação de Execução 

de n. 1024047-56.2016.8.11.0041. Proceda ainda à exclusão da 

associação ao processo PJE n. 1010804-11.2017.8.11.0041, pois este 

tramita perante à 3ª Vara Especializada de Direito Bancário. II – Após, 

certifique-se a tempestividade dos presentes Embargos à Execução 

opostos. Posteriormente, renove-se a conclusão. Cumpra-se. A/Cuiabá, 

14 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038497-67.2017.8.11.0041

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:

DEVAIL DA SILVA PINHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 336063 Nr: 6896-75.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAISSON PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o requerente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1031040 Nr: 37278-07.2015.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBIA NATALLY DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKLAEL DANELICHEN DE O. 

RODRIGUES - OAB:17.889/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 
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RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 815193 Nr: 21647-91.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA COSTA, RANGEL WILLIAN DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DA PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844/SP, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 700168 Nr: 34791-40.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA MIGUELINA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE VELASQUES AMARAL - OAB:13598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o requerente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 847801 Nr: 51259-74.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA QUATRO PATAS LTDA, IVAN 

SOARES DE SOUZA, JOÃO CARLOS HERINING

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 795583 Nr: 1921-34.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. T. FERREIRA REPRESENTAÇÕES ME, 

DEUSIMAR TAQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, 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 o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 66997 Nr: 4598-23.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO IRGANG LTDA, OMAR 

MARTINEZ IRGANG, ROBERTO MARTINEZ IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 747690 Nr: 44944-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANDIN E BARBOSA LTDA, EMERSON DIAS 

BARBOSA, SIDINEIS PANDIN BARBOSA, EMERSON PANDIN BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 444093 Nr: 19349-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA D. SPASSINI - ME, MARIA DULCELINA 

SPASSINI, OSWALDO LAZARETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o exequente do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1164328 Nr: 37692-68.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO BRIANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de devolução da Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 27976 Nr: 5380-35.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO INDUSTRIAL SÃO PEDRO LTDA, EDIR 
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LUCIANO MARTINS MANZANO, ALICE RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:MT 3473-A, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:5.300-B/MT, DIOGO 

GALVAN - OAB:8056, JOAO ARRUDA DOS SANTOS - OAB:14.249, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT

 Vistos, etc.

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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 219386 Nr: 27844-43.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H P TURBOS E CONEXÕES INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO SILVA - OAB:(DEF.PÚBLICA)

 Vistos, etc.

Intime-se a Executada Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A 

para se manifestar quando ao pleito de fls. 166/167, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Transcorrido o prazo com ou sem manifestação da parte requerida, 

venham-me os autos em conclusão.

Servirá a publicação da presente decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 817324 Nr: 23750-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOP. ECON. CRÉD MUTUO DOS 

LOJISTAS DO VEST. E CONFECÇÕES DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBAL TRANSPORTADORA E 

AGROPECUÁRIA LTDA, LEAL FIDELIS DE SOUSA, IVONE FERMINO DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, às fls. 100/103 juntou as 

publicações do edital de citação dos executados.

Contudo, extrai-se da certidão de fls. 104 que, embora citados por edital, 

os executados não apresentaram defesa.

Assim sendo, com supedâneo no artigo 72, II do Código de Processo Civil, 

dou-lhes Curador Especial, na pessoa do membro da Defensoria 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1117797 Nr: 17823-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRABELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ESTOFADOS LTDA ME, DARCILENE AUXILIADORA BULHOES ARAUJO, 

CARLOS ROBERTO ROCHA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Exequente para manifestar-se quanto ao teor da certidão 

apresentada pelo Oficial de Justiça à fl. 46, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 464310 Nr: 32296-23.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALBUQUERQUE RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença.

O executado comparece às fls. 132/133, informando o pagamento 

referente ao valor da condenação transitada em julgado.

A parte exequente comparece, às fls. 138, requerendo a expedição de 

alvará para levantamento dos valores incontroversos depositados pelo 

executado.

Diante disso, expeça-se alvará para levantamento dos valores 

depositados pelo executado e vinculados aos autos, a serem revertidos 

em favor do patrono do exequente, conforme fls. 138.

Ante o pagamento integral da condenação e a concordância da parte 

exequente, julgo e declaro extinto o processo em fase de cumprimento de 

sentença, com supedâneo nos artigos 924, inciso II e 925 do Código de 

Processo Civil.

Custar remanescentes serão adimplidas pelo Banco executado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 77130 Nr: 6041-19.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Certifico e dou que decorreu prazo para a parte executada efetuar o 

pagamento dos valores apesar de devidamente intimado via DJE na forma 

do artigo 523 do NCPC, bem como para apresentar a impugnação ao 

cumprimento de sentença nos termos do art.525 do NCPC.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar a parte exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias a 

fim de requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005926-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA FERREIRA DE MORAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1005926-09.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Lucimara 

Ferreira Lopes ingressou com Ação de Revisão Contratual e Anulação de 

Cláusulas Ilegais c/c Consignação de Pagamento de Parcelas Atrasadas 

c/c Liminar de Manutenção de Posse, Exclusão do Nome do Serasa, Cadim 

e Spc em face de BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento. 

Afirma a requerente que firmou com o requerido o contrato de 

financiamento em 14/10/2016, no valor de R$ 24.987,23, a ser pago em 48 
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parcelas mensais de R$ 905,00, para aquisição do veículo marca 

VOLKSWAGEN, modelo FOX 1.0 GII, ano de fabricação/modelo 2012/2013, 

placa OBL 4375, renavam 535851014, chassi 9BWAA45Z7D4202452. 

Assevera que há incidência de juros abusivos, capitalização mensal de 

juros, multa moratória superior a 2%, comissão de permanência, encargos 

mais abusivos e tarifas administrativas ilegais. Assim, em sede de tutela 

antecipada, requer a consignação em juízo das parcelas vencidas e 

vincendas no valor de R$ 335,80 que entende devido, ou o valor 

contratado, que o requerido suspenda os descontos efetuados na folha 

de pagamento da requerente, exclua e abstenha de incluir seu nome junto 

aos órgãos de proteção ao crédito ou protesto de títulos, a inversão do 

ônus da prova, bem como os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. 

Fundamento e Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, 

perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera 

afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de 

gratuidade da justiça. No tocante à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela 

aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da 

súmula n. 297 do STJ. Assim, Inverto o ônus probatório nos termos do art. 

6º, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir 

a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de 

adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma 

das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não 

está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte 

contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da 

provo requerido pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da 

prova, tem o ônus de produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA 

PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 

8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1. "A simples 

inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do 

Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, 

embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua 

não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da 

assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja 

beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação 

jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei nº 

1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). 

Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª Seções. 2. Recurso especial provido”. 

(STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino 

Zavascki). Em sede de antecipação de tutela, pugna a requerente a 

consignação em juízo do valor que entende devido de R$ 335,80, ou no 

valor contratado, seja mantido na posse do bem e que o requerido se 

abstenha de incluir seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao 

crédito. Entretanto, analisar os pedidos de alteração dos valores cobrados 

no contrato, dos juros e taxas a serem aplicadas seria adentrar as 

questões de mérito, incabível neste momento. Temos ainda que, para a 

exclusão ou que o requerido abstenha de incluir o nome da requerente 

nos cadastros de crédito, conforme entendimento já pacificado no STJ, a 

verossimilhança das alegações somente se materializa quando existe 

expressa contestação do saldo devedor fundada em jurisprudência 

consolidada do STF ou STJ e que o valor verossímil da dívida seja 

imediatamente consignado em juízo, o que não é o caso dos autos. Além 

disso, do teor da Súmula nº 596 do STF, extrai-se que, quanto às taxas de 

juros e outros encargos cobrados, as instituições financeiras não se 

sujeitam às limitações impostas pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33). 

Por isso, entendo que os juros remuneratórios não podem ser limitados ao 

percentual de 12% ao ano. No tocante à capitalização de juros o Superior 

Tribunal de Justiça, atualmente, considera que, para a cobrança da 

capitalização mensal dos juros, faz-se necessária a presença, cumulativa, 

dos seguintes requisitos: a) legislação específica possibilitando a 

pactuação, como nos contratos bancários posteriores a 31/3/2000 (MP n. 

1.963-17/2000, reeditada pela MP n. 2.170-36/2001), em vigência em face 

do art. 2º da Emenda Constitucional n. 32/2001[1]; e b) expressa previsão 

contratual quanto à periodicidade. Desse modo, a simples alegação de que 

os juros contratados são abusivos, não tem o condão de levar a 

presunção de que a taxa é efetivamente desproporcional. Também, é 

inviável, apenas com base nas provas documentais produzidas pela 

requerente, presumir que a taxa pactuada é excessiva e que há 

capitalização indevida de juros. A manutenção de posse também se 

relaciona diretamente à descaracterização da mora, e uma vez 

comprovada, é plenamente devido o procedimento judicial de busca e 

apreensão, consoante Súmula 72 do STJ. Assim, a citada manutenção 

somente é devida quando presente a verossimilhança na ilegalidade de 

encargos incidentes durante o período da normalidade contratual. 

Conforme fundamentos acima, não é verossímil a abusividade dos juros 

remuneratórios, nem da incidência de capitalização de juros, logo, não se 

vislumbra a possibilidade de se conceder a manutenção da posse. Por 

todo exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela, consoante artigo 

300 do CPC. Nada obsta, entretanto, que a parte autora consigne em juízo 

o valor que entende devido, uma vez que não há qualquer vedação legal 

ao referido depósito, mas tal depósito não terá efeito liberatório, tampouco 

servirá para deferir a tutela requerida. Diante disso, defiro o pedido de 

consignação do valor que entende devido, que deverá ser depositado na 

conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida 

conta única (http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp) até o quinto 

dia útil após a data aprazada para o vencimento da parcela. Cite-se o 

requerido para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intime-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 14 de 

março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario [1] AgRg no REsp nº 1052298/MS, Rel. 

Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, 4ª Turma, DJe 1/3/2010.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006053-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT0016705A (ADVOGADO)

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006053-44.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta por Altino de 

Figueiredo contra Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

devidamente qualificados na inicial. Compulsando os autos, observo que a 

presente demanda decorre de relação subjacente não adstrita à relação 

tipicamente bancária. Entrementes, com o provimento n. 004/2008 do 

Conselho da Magistratura este Juízo passou a ter competência exclusiva 

para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de 

operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à 

fiscalização do Banco Central, independente do polo processual que 

ocupem. Nessa linha de intelecção, dispõe inciso I, artigo 1º, do 

supracitado provimento, senão vejamos: “Art. 1º. Atribuir, com fundamento 

nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da 

Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova 

competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de 

Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as 

Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. Desse modo, tenho que, em se tratando a relação 

jurídica posta, em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, de 

cobertura de seguro, cujo objeto da lide não atende às especificações da 

competência desta vara, por não ser relação bancária, a declaração de 

incompetência e a determinação de redistribuição é medida que se impõe. 

Neste sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INDENIZAÇÃO 

DANOS MATERIAIS (DESPESAS REALIZADAS) MORAIS E LUCROS 

CESSANTES POR NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – MATÉRIA 

SEM CUNHO FINANCEIRO – COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. 

PEDIDO IMPROCEDENTE. Em se tratando de pedido visando ao 

ressarcimento por danos materiais (despesas realizadas e lucros 

cessantes), cumulada com danos morais contra seguradora que negou a 

respectiva cobertura securitária, não se enquadra na competência 

privativa das Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o 
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Provimento nº 004/2008/CM - TJMT, posto não corresponder a matéria de 

cunho exclusivamente financeiro. (CC, 18993/2012, DESA.MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 04/10/2012, Data da 

publicação no DJE 17/10/2012) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL POR 

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA - MATÉRIA SEM CUNHO 

FINANCEIRO - COMPETÊNCIA DA VARA DE FEITOS GERAIS. CONFLITO 

PROCEDENTE. O pedido de responsabilização civil e ressarcimento por 

danos materiais e morais contra seguradora que negou a respectiva 

cobertura securitária, não se enquadra na competência privativa das 

Varas Especializada de Direito Bancário de que trata o Provimento nº 

004/2008/CM - TJMT. (CC, 10324/2011, DES.JURACY PERSIANI, SEGUNDA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Data do 

Julgamento 03/11/2011, Data da publicação no DJE 09/11/2011) (grifo 

nosso) Assim, reconheço e declaro a incompetência deste Juízo para 

continuar processando esta demanda, em relação ao polo passivo e 

objeto da ação, que se visa constituir, devendo estes autos ser remetidos 

ao cartório distribuidor para que seja realizada a redistribuição do mesmo 

ao Juízo Cível competente. Publique-se. Intimem-se e cumpra-se. A/Cuiabá, 

14 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006224-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO OLIVEIRA JESUS OAB - MT23440/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1006224-98.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. 

Compulsando os autos, constato a ausência do contrato supostamente 

firmado entre as partes. A jurisprudência tem assim se manifestado com 

relação aos fatos narrados pelo requerente: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE 

NULIDADE DE CLÁUSULAS APONTADAS COMO ABUSIVAS OU NÃO 

PACTUADAS: CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS, 

TAXA DE JUROS QUE EXCEDE O DOBRO DA TAXA LEGAL DE 1%. 

PEDIDOS FORMULADOS COM FUNDAMENTO NAS REGRAS DO CDC, A 

RESPEITO DA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DOS CONTRATOS DE 

ADESÃO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. 

INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE NÃO FOI JUNTADO AOS AUTOS. 

DECISÃO AMPARADA EM TESE JURIDICA E SEM SUBSTRATO 

PROBATÓRIO NOS AUTOS. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. AUSÊNCIA DE 

CAUSA DE PEDIR. O CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE É 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE DE PRESUMIR VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS 

NA INICIAL. PROCESSO EXTINTO COM FUNDAMENTO NO ART. 267, I DO 

CPC. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDISCIPLINADO. 1. É inepta a petição 

inicial de ação revisional de contrato bancário, que não vem acompanhada 

de cópia do contrato revisando. 2. Faltando documento indispensável ao 

ajuizamento da ação (art. 283, CPC), não ocorre a presunção de 

veracidade dos fatos afirmados pelo autor decorrentes daquele 

documento faltante. (TJ-PR - AC: 7565159 PR 0756515-9, Relator: Lauri 

Caetano da Silva, Data de Julgamento: 30/03/2011, 17ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ: 614) (grifo nosso) Desta feita, observo que é inviável a 

apresentação de documentos pelo requerido, quando o requerente 

desconhece o que está a pedir em juízo. Destarte, com fundamento nos 

artigos 319, III e VI, 321 e 434, todos do CPC, bem como Súmula n. 381 do 

STJ, determino ao requerente que emende a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, do mencionado 

contrato que pretende a declaração de nulidade, indicado na inicial, que 

pretende controverter, ao que indefiro a apresentação destes pelo 

requerido. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. A/Cuiabá, 14 de março de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005567-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO MARCIO PONCE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Numero do Processo: 

1005567-59.2018.8.11.0041 REQUERENTE: FREDERICO MARCIO PONCE 

CORREA DA COSTA REQUERIDO: O ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação manifestada pelo requerente (ID 12070580). Por consequência, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, VIII e §5º, do Novo Código de Processo Civil, não se verificando, 

no caso, a ressalva prevista no §4º, do mencionado artigo. Transitada em 

julgado, procedam-se as anotações necessárias e arquive-se. Sem 

custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março de 

2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006172-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR Numero do Processo: 

1006172-05.2018.8.11.0041 AUTOR: ORIVALDO SERAFIN DE OLIVEIRA 

RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos etc. Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação manifestada pelo requerente (ID 12172706). Por 

consequência, julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII e §5º, do Novo Código de Processo Civil, não 

se verificando, no caso, a ressalva prevista no §4º, do mencionado artigo. 

Transitada em julgado, procedam-se as anotações necessárias e 

arquive-se. Sem custas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 

de março de 2018. Celia Regina Vidotti Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1002239-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar o autor para, querendo, impugnar as contestações 

apresentadas aos autos, no prazo de legal. Cuiabá - MT, 14 de março de 

2018. (Assinado eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez 

Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 938093 Nr: 53704-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG, EDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMCM, AMAG, SC, ERFG, RAFG, RCDSG, 

EJDS, PAF, GFDONO, VFG, TGM, EMDFC, ARMC, AADN, MNF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., WAGNER CEZAR FACHONE - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ardonil M. Gonzalez Junior - 

OAB:13.945/MT, ARTUR BARROS FREITAS OSTI - OAB:18.335/MT, 

AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - OAB:12026, DARLÃ EBERT 

VARGAS - OAB:92.202/RS, DARLA EBERT VARGAS - 

OAB:OAB/MT20.,010-A, DARLÃ MARTINS VARGAS - OAB:OAB/MT 

5300-B, FABIAN FEGURI - OAB:16.739/MT, ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:OAB/MT 18.067, 

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - OAB:17674, LEO CATALA JORGE 

- OAB:17525/O, MÁRCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888/MT, MARIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, 

MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - OAB:8.942/MT, RAFFAELE DOS 

SANTOS CAMARGO - OAB:MT/ 18.227, RAFFAELLE CAMARGO DOS 

SANTOS - OAB:18227-MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3301/MT, RICARDO S. SPINELLI - OAB:15.204/MT, VALBER DA 

SILVA MELO - OAB:8.927/MT

 Vistos etc.

 O representante do Ministério Público noticiou, na referencia 239, o 

falecimento da requerida Magda Mara Curvo Muniz, ocorrido em 

13/08/2017.

 Desta forma, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil, 

suspendo a tramitação do presente feito para que seja procedida a devida 

habilitação.

 Verifico que o pedido constante na referencia 237 foi juntado aos autos 

após o falecimento da requerida, de forma que somente poderá ser 

apreciado após a regularização do polo passivo com a habilitação dos 

herdeiros e sucessores da falecida. Neste sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA – FALECIMENTO DE UMA DAS PARTES – SUSPENSÃO 

DO PROCESSO – NECESSIDADE DA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – 

HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES – ARTIGO 265, I, DO CPC – RECURSO 

PROVIDO

1. Segundo entendimento pacificado da Corte Superior do STJ, a 

suspensão do processo ocorre imediatamente ao falecimento da parte, 

mesmo que a denúncia do fato ao juízo da causa ocorra posteriormente.

 2. A decisão que determina a suspensão do processo possui caráter 

declaratório, produzindo efeitos ex tunc (voltando ao passado).

 3. Os atos processuais praticados após a morte da parte devem ser 

invalidados, procedendo-se a substituição processual e habilitação dos 

herdeiros, nos moldes dos artigos 1.055 e seguintes do CPC."

(TJMT - Ap 73632/2016 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo - 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 21/08/2017, publicado no DJE 

29/08/2017).

Abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para que, 

no prazo de sessenta (60) dias (art. 313, §2º, inciso I, CPC), promova a 

citação de todos os herdeiros e sucessores da falecida ou da 

inventariante, representante do espolio, caso tenha sido nomeada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1140116 Nr: 27416-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILDA MARIA DA SILVA, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX VIEIRA PASSOS - OAB:, 

ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - OAB:PROC., ANTONIO PAULO 

ZAMBRIM MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576, GRHEGORY PAIVA PIRES 

MOREIRA MAIA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:11.140/MS, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - 

PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo que 

concedeu a permanência da requerida Denilda Maria da Silva no serviço 

público, ao transformar seu emprego em cargo estatutário (Ato OMD 

027/90); e ainda, do Ato nº 027/92, que a enquadrou no cargo de Agente 

Legislativo; do Ato nº. 279/MD/96, que a incluiu no cargo de Oficial de 

Apoio Legislativo; do Ato n. 601/03, que a enquadrou no cargo de carreira 

de Técnico Legislativo de Nível Médio; e, ainda, todos os atos 

administrativos subsequentes que lhe concederam enquadramento, 

progressão, incorporação e etc.Condeno a requerida Denilda Maria da 

Silva ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, 

deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e Assembleia Legislativa 

de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No tocante aos honorários 

advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública 

movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido. Transitada 

em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a Assembleia 

Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de seus 

representantes legais para que, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam 

o pagamento à requerida Denilda Maria da Silva, de qualquer remuneração, 

subsídio etc, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob 

pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$5.000,00 

(cinco mil reais). Comprovado o cumprimento da determinação acima, 

procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os 

autos.Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e 

a b r a - s e  v i s t a  a o  r e p r e s e n t a n t e  d o  M i n i s t é r i o 

Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1094684 Nr: 8283-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FÚRIO - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CRESTANI FAVA - 

OAB:13.031

 Diante do exposto, não havendo oposição à pretensão ministerial, declaro 

habilitada Gisely Carolina Lacerda Pinheiro, como representante do espólio 

de Julio Cesar Pinheiro. Oficie-se ao Juízo da 5ª Vara Especializada de 

Familia e Sucessões de Cuiabá/MT, informando sobre a existência desta 

ação, para que seja feita a devida anotação nos autos do inventario dos 

bens deixados por Julio Cesar Pinheiro (autos código 1135619). 

Transitada em julgado, retornem conclusos para providencias visando o 

prosseguimento desta ação. Sem custas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Edital

AUTOS 1004993-24.2016.8.11.0003. 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 A.M.P.R. move contra José Aparecido Pereira de Souza, 

sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: 

"...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 JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE SOUZA 

(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 n.º 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, 

A.M.P.R. 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 
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da justiça.17.Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS -Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005711-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REIMAR RIVELINO MACHADO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT0010657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE IZABEL BOAVENTURA DE MORAES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1005711-33.2018.8.11.0041 REQUERENTE: REIMAR RIVELINO 

MACHADO JUNIOR REQUERIDO: GISLAINE IZABEL BOAVENTURA DE 

MORAES Vistos etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na 

Lei nº 1060/50. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). O 

documento constante no ID nº 12094929 demonstra o vínculo de 

parentesco existente entre o requerido e a infante, visto que, são pai e 

filha. Em decorrência da referida paternidade o demandado tem o dever de 

contribuir com a manutenção do infante, razão pela qual, arbitro os 

alimentos provisórios em 68,19% (sessenta e oito vírgula dezenove por 

cento) do salário mínimo vigente, que hoje importam em R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais). O vencimento da prestação alimentícia se 

dará todo o dia 10 (dez) de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por 

meio de depósito na conta bancária. Os alimentos incidirão, também, nas 

verbas de férias, 13° salário e rescisórias. Designo sessão de mediação, 

para o dia 23 de abril de 2018 às 08:30 horas, a ser presidida por 

mediador certificado. 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. Intime-se o autor, por 

meio de seu ilustre advogado. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 12 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Endereço: Rua Rio Guaporé, 

Quadra21, Casa 04, Grande Terceiro, em Cuiabá/MT ZONA: 01

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020612-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE CHRISTINE ARRUDA FAVA (REQUERENTE)

LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA SILVA ARAUJO OAB - MT23469/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS EDUARDO FAVA DE GUIMARAES (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1020612-40.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça, no prazo de 5 dias . CUIABÁ, 14 de março de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024629-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO DA LUZ NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA OAB - MT0011447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD MACHADO DA LUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATYA CRISTINA DA FONSECA OAB - MT12823/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1024629-22.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para que manifeste-se acerca da certidão negativa do oficial 

de justiça, no prazo de 5 dias. CUIABÁ, 14 de março de 2018 Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

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:

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 da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimentos das custas 

referentes a distribuição da carta precatória, ou retirá-la para providenciar 

sua distribuição junto ao Juízo Deprecado. CUIABÁ, 14 de março de 2018 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1076573 Nr: 58309-83.2015.811.0041

 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: JDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACY GOMES DE MOURA - 

OAB:20.565/MT, NADESKA CALMON FREITAS - OAB:11548/MT

 Código 1076573

Vistos etc.

Diante da certidão de fls.119 e, pedido de fls.124, redesigno a solenidade 

de fls.113 para o dia 12 de junho de 2018, às 14:00 horas.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 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.: 236485 Nr: 5656-22.2006.811.0041

 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: MPDEDMG, JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDS, ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE MATOS GUEDES 

- OAB:PROM. JUSTIÇA, JUSCINEI BORGES DA SILVA - OAB:15125-0 / 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO VINICIUS DE ALENCAR 

LOPES - OAB:21.884

 Código 236485

Vistos etc.

Para melhor readequação da pauta, redesigno a solenidade de fls.425, 

para o dia 22 de maio de 2018, às 14:40 horas.

Sirva cópia da presente como mandado de intimação de Jussara.

 Notifique-se o digno Ministério Público.

Intimem-se.
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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.: 1236316 Nr: 16969-91.2017.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDSC0, MHGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ OTÁVIO BERTOZO REIS - 

OAB:3038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA PERES GIROLDO - 

OAB:9929-A/MT, LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - OAB:17.143/MT, 

MARIANA PERES GIROLDO - OAB:16891

 Código 1236316

 Vistos etc.

 Indefiro o pedido de dilação para apresentação de contestação, tendo em 

vista que, o requerimento de dilação data de 27 de fevereiro (fls. 6060) e, 

o prazo para contestação se encerra apenas 28/03/2018.

 Aguarde-se o decurso do prazo, para apresentação de contestação.

 Após colha-se a manifestação do douto Parquet e, conclusos.

 Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 13 de março de 2017.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 4566 Nr: 1064-92.1970.811.0041

 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: HUGO BLANCO URRUTIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTUN NAMAN TANUS (DE CUJUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBINSON HENRIQUE PEREGO - 

OAB:18.498/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedi à republicação da decisão dos embargos 

declaratórios a seguir transcrita em parte para o patrono da herdeira 

Helene Dib Antun,Dr. Julior Tadin, OAB/MT 4479: "Por outro lado, insistem 

os embargantes quanto à necessidade de determinação judicial de prova 

de vida da herdeira Helene Dib Anton, sem demonstrar as razões do 

pedido, visto que, a afirmação de “...pelo fundado receio de que ela não 

esteja viva e tenha deixado outros herdeiros...”, não traz repercussão 

prática aos embargantes, quanto à partilha efetivada na decisão 

embargada. No entanto, embora no pedido de prova de vida de Helene Dib, 

não se verifica a existência de interesse e proveito aos herdeiros de Maria 

Antonio Herane, em busca da exata extensão e eficácia da sentença 

embargada, antes do cumprimento do segundo parágrafo de fls. 1.150vº, 

deve o ilustre patrono de Helen Dib Antun De El Achkar, juntar aos autos 

novo instrumento de procuração. Diante do exposto, nos termos do art. 

1022, inciso II, do Código de Processo Civil, conheço e dou parcial 

provimento aos embargos declaratórios opostos por Alejandro Barnabé 

Herane Blanco e Marai Teresa Herane Blanco. A presente decisão é parte 

integrante da sentença proferida, ante seu teor complementar, devendo 

permanecer, no mais, todos os termos da decisão questionada. P. R. I. e 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de junho de 2017. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito da 1ª Vara das Famílias e Sucessões de Cuiabá

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 998143 Nr: 22657-05.2015.811.0041

 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: ZSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCCN, JCN, SGDS, JSGN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:9.578 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZANE TONIOLO - 

OAB:OAB/MT 7.063, Léia Marques Franco Russi - OAB:36.716

 Autos 998143

Vistos etc.

Trata-se de Alvará Judicial proposta por Zildinete Saraiva Rocha, visando 

o levantamento de valores, deixados por Jocelino de Oliveira Nunes.

Verifica-se que, conforme o parecer do digno Ministério Público, a 

informação da existência de ação com o mesmo pedido formulado pelos 

herdeiros necessários do falecido, dentro os quais uma menor e ainda, 

está em curso na 2º Vara Especializada de Família e Sucessões desta 

comarca, o que impõe a sua distribuição por dependência.

Diante do exposto, visando evitar decisões conflitantes, declino da 

competência para processar e julgar o presente pedido, determinando a 

imediata remessa dos autos ao Cartório Distribuidor, para que proceda a 

redistribuição ao juízo da 2º Vara Especializada de Família e Sucessões 

desta comarca.

Cumpra-se.

Procedam-se as baixas e anotações legais.

Cuiabá-MT, 13 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.: 90260 Nr: 10557-72.2002.811.0041

 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: TAFDS, ZCL, JDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, JUSCINEI BORGES DA SILVA - OAB:15125-0 / MT, 

MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT, SÔNIA MARIA DE 

ALENCAR LOPES - OAB:8168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÔNIA MARIA DE ALENCAR 

LOPES - OAB:8168

 Código 90260

Vistos etc.

Para melhor readequação da pauta, redesigno a solenidade de fls.689, 

para o dia 22 de maio de 2018, às 14:00 horas.

Reiterem-se os ofícios de fls.678/679, com a máxima urgência.

Sirva cópia da presente como mandado de intimação de Jussara.

 Notifique-se 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824319 Nr: 30383-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056, DANIEL SILVA SOUTO - OAB:14019, RAFAEL S. SOUTO - 

OAB:14.018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, NESLENE RUVIERI - OAB:9.389

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANTONIO CARLOS 

GERALDINO, para devolução dos autos nº 30383-98.2013.811.0041, 

Protocolo 824319, 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):
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 Cod. Proc.: 115294 Nr: 5054-36.2003.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA NUNES BRANDÃO, ESCALZILE NUNES 

BRANDÃO, MARCELO CARLOS NUNES BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: COSME BONFIM DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:17688/MT, FABIOLA LAURA COSTA - OAB:15928, IRAN 

DA CUNHA GOMES DA SILVA - OAB:21336/O, JANAINA DO AMARAL 

SILVA - OAB:14.972 - MT, JERCY NUNES RIBEIRO - OAB:2996/MT, 

JOYCE CRISTHINA SANTOS MACIEL DA CUNHA - OAB:17142, JÚLIO 

CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOFIA ALEXANDRA 

DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHAS, para 

devolução dos autos nº 5054-36.2003.811.0041, Protocolo 115294, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1115983 Nr: 17025-61.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Oferecidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELINA MONTEIRO CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ARRUDA DE ALMEIDA, LUCIANA 

ARRUDA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 2.054

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO RUBENS DE 

AMORIM - OAB:3785/MT, OSMAR PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:12.743/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS, por meio do seu Advogado, para 

manifestarem-se acerca da planilha de prestação de contas apresentada 

pela inventariante, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da decisão de 

folhas 573.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104390 Nr: 449-14.1984.811.0041

 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: EUNICE MARTINS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ ROSA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEMAR MORAES ROSA - 

OAB:2056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NAIME MÁRCIO 

MARTINS MORAIS, para devolução dos autos nº 449-14.1984.811.0041, 

Protocolo 104390, 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.: 450125 Nr: 6487-71.1986.811.0041

 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: GRACILIANO NASCIMENTO DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURINDO PEREIRA DA MATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIL FERREIRA DE MORAES - 

OAB:16.294/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDIL FERREIRA DE 

MORAES, para devolução dos autos nº 6487-71.1986.811.0041, Protocolo 

450125, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 800032 Nr: 6455-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGM, RGM, LGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378, MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - 

OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSIKA NAIARA VAZ DA 

SILVA - OAB:21.354/MT

 Código 800032

 Vistos etc.

 Tendo em vista, a apresentação de parcelamento do débito alimentício, 

determino a suspensão do feito, com fulcro no art. 922 do CPC.

 Decorrido o período, intime-se a parte autora, para manifestar, seu 

interesse, no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de seu silêncio ser entendido como concordância tácita de que 

houve a plena quitação.

 Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com baixa no relatório desta 

Vara Judicial e, sem baixa na Distribuição.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 437472 Nr: 3592-59.1994.811.0041

 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: SEBASTIÃO FREITAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADORAÇÃO SOUTO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, por meio do seu Advogado, para 

comparecer em juízo, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, para proceder à 

retirar da certidão de inteiro teor, conforme requerido, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo sem a devida retirada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 98038 Nr: 13242-86.2001.811.0041

 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: ADORAÇÃO SOUTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO FREITAS DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KALINKA MARIA SOUTO DE 

MEDEIROS - OAB:10680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, procedo à 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, por meio do seu Advogado, para 

comparecer em juízo, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, para proceder à 

retirar da certidão de inteiro teor, conforme requerido, sob pena dos autos 

retornarem ao arquivo sem a devida retirada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1029107-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISINA MARIA LUCENA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA LUCENA (REQUERIDO)

Outros Interessados:
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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: 1029107-73.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CRISINA MARIA 

LUCENA CRUZ REQUERIDO: MARIA DE FATIMA LUCENA Vistos etc. 

Verifica-se da presente ação que, a curatelanda residem em endereço 

pertencente à circunscrição do Foro de Mogi Guaçu/SP. Assim, há que se 

pautar o melhor interesse da incapaz, linha que tem posição firmada na 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. 

SUBSTITUIÇÃO DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. 

PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. FORO DE DOMICÍLIO DO INTERDITO. 

COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Irrelevante, na espécie, a 

discussão acerca da incidentalidade ou autonomia do pedido de 

substituição de curador, pois em ambos os casos a conclusão a que se 

chega é a mesma. 2. Em se tratando de hipótese de competência relativa, 

o art. 87 do CPC institui, com a finalidade de proteger a parte, a regra da 

estabilização da competência (perpetuatio jurisdictionis), evitando-se, 

assim, a alteração do lugar do processo, toda a vez que houver 

modificações supervenientes do estado de fato ou de direito. 3. Nos 

processos de curatela, as medidas devem ser tomadas no interesse da 

pessoa interditada, o qual deve prevalecer diante de quaisquer outras 

questões, devendo a regra da perpetuatio jurisdictionis ceder lugar à 

solução que se afigure mais condizente com os interesses do interditado e 

facilite o acesso do Juiz ao incapaz para a realização dos atos de 

fiscalização da curatela. Precedentes. 4. Conflito conhecido para o fim de 

declarar a competência do Juízo de Direito da 11ª Vara de Família e 

Sucessões de São Paulo-SP (juízo suscitado), foro de domicilio do interdito 

e da requerente. (STJ - CC: 109840 PE 2010/0005759-0, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2011, S2 - SEGUNDA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/02/2011) Sendo assim, em 

consonância com o parecer do zeloso Ministério Público (id.12142490) e, 

com fulcro no art. 46 do CPC, declino da competência para processar e 

julgar o presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos à 

Comarca Mogi Guaçu/SP, para uma das Varas de Família existentes. 

Procedam-se as baixas e anotações legais. Cumpra-se com Urgência. 

Cuiabá-MT, 14 de março de 2018. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1030236-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEMILDES PEREIRA MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE MORAES MENDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1030236-16.2017.8.11.0041 REQUERENTE: DEMILDES PEREIRA 

MENDES REQUERIDO: MARIA DE MORAES MENDES Vistos etc. 

Certifique-se acerca da apresentação de defesa da curatelanda. 

Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos a nobre Defensoria Pública que, ora nomeio como 

curadora especial da beneficiária, conforme disciplina o art. 72 do CPC. 

Outrossim, diante do requerimento do id:, intime-se a curadora nomeada, 

por meio de sua culta advogada, para que, compareça na Secretaria desta 

Vara Judicial, a fim de retirar o termo de curatela provisória atualizado. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de março de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1009793-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE MARTINS GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CELINA MARTINS SOLANO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1009793-44.2017.8.11.0041 REQUERENTE: ELAINE MARTINS 

GOMES REQUERIDO: CELINA MARTINS SOLANO Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Curatela, proposta por Elaine Martins Gomes, em face de Celina 

Martins Solano, devidamente qualificada e representada nos autos. 

Esclarece a parte autora, filha da curatelanda, que é portadora de 

Esquizofrenia Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos 

médicos de id. 5815724 e 5815724. A ação foi recebida – id. 5912743, 

quando, então, foi deferido o pedido de gratuidade processual e 

concedida a tutela provisória, nomeando a autora, curadora provisória da 

curatelanda. Termo de curatela assinado – id. 6670215. Audiência de 

conciliação realizada, com a presença da curatelanda – id. 7253127. A 

curatelanda foi regularmente citada – id. 6741002, e, diante do decurso do 

prazo para contestação, foi-lhe nomeado curador especial – id. 7253127, 

que, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral – id. 

9806206. Relatório informativo – id. 11489714, do qual consta a 

impossibilidade de realização do estudo determinado. Instado a se 

manifestar, o digno Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do 

pedido de curatela, confirmando, assim, a curatela provisória já deferida – 

id. 12015766. É o relatório. Fundamento e Decido. A Lei nº 13.146/2015 – 

Estatuto da Pessoa com Deficiência e, consequente alteração do Código 

Civil, trouxe importante modificação, no que se refere à capacidade da 

pessoa natural, ante a necessidade de se assegurar ao portador de 

deficiência o exercício de seus direitos, visando sua inclusão social e o 

resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das questões do próprio 

corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e seu § 1º), quando 

possível sua implementação. Hoje, a única possibilidade de incapacidade 

absoluta em nosso sistema jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, 

razão pela qual o reconhecimento de causa transitória ou permanente que 

impeça a pessoa de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua 

incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do 

disposto nos arts. 3º e 4º, do CC. A limitação da capacidade civil da 

pessoa natural passa a ser ato excepcional, realizável por meio do 

instituto da curatela, justificável somente quando a pessoa não apresenta 

capacidade para o exercício dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, 

§1ª, da Lei 13.146/15 e art. 753, do CPC. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a curatelanda possui portadora de Esquizofrenia 

Paranóide – CID G30, conforme demonstra os laudos médicos de id. 

5815724 e 5815724, o que a impossibilita à prática dos atos da vida civil. A 

fim de corroborar os fatos apresentados, em audiência de tentativa de 

conciliação, constatou-se que a curatelanda apresenta-se “parcialmente 

alheia as questões formuladas” – id. 7253127. Nesse cenário, a curatela 

se apresenta como medida necessária neste momento, diante da 

incapacidade da curatelanda ao exercício dos atos da vida civil, estando a 

autora, sua filha, apta ao exercício do encargo. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação, 

nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, DECRETO A 

CURATELA de CELINA MARTINS SOLANO , tornando definitiva a decisão 

provisória, para que a autora, pratique os atos da vida civil de sua filha, 

que envolvam gestão patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e 

receber, em seu nome, os valores respectivos. Além disso, a curadora 

poderá deliberar sobre o tratamento de saúde adequado, em conformidade 

com as prescrições médicas e demais representações, nos atos da vida 

civil, dentro dos limites previstos no art. 84, da Lei nº 13.146/2015 - 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, nomeando-lhe como curador, a 

requerente ELAINE MARTINS GOMES. Procedam-se as devidas anotações 

e publicações, conforme preceitua o §3º do art. 755 do CPC. Expeça-se o 

termo de compromisso definitivo. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, já que beneficiária 

da gratuidade processual. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 13 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003624-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. A. H. (AUTOR)

EDNA CRISTINA DE ASSUNCAO MOLINA PARADA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - MT17143/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA MATOS HAUSSMANN (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1003624-41.2017.8.11.0041 AUTOR: MARIA EDUARDA DE 

ASSUNCAO HAUSSMANN, EDNA CRISTINA DE ASSUNCAO MOLINA 

PARADA RÉU: JOSE MARIA MATOS HAUSSMANN Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Execução de Alimentos, proposta por Maria Eduarda de 

Assunção Haussmann, representada por sua genitora Edna Cristina de 

Assunção, em desfavor de José Maria Matos Haussman, devidamente 

qualificados e representados nos autos. Após emenda da inicial – id. 

5858726, a ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 5915642, 

quando, então, foi acolhida a emenda da inicial, deferida a gratuidade 

processual e determinada a citação do requerido, para pagamento, sob 

pena de penhora de bens. A parte autora informou no id. 11459936, que 

as partes firmaram acordo, pugnando pela suspensão do processo, até o 

cumprimento integral dos seus termos. O ilustre Ministério Público, se 

posicionou no sentido da suspensão dos autos, até cumprimento integral 

do acordo e, uma vez confirmada a quitação, pela homologação do acordo 

– id. 11782800. No id. 11794810, foi determinada a suspensão da ação, 

nos termos requeridos, com fundamento no art. 922, do CPC. Na 

sequência, informa a exequente que o executado efetuou o pagamento 

integral do débito exequendo, conforme se extrai do id. 12159722. Diante 

do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo firmado entre as partes, constante do id. 11459945, 

com fundamento no art. 487, III, letra “b”, do Código de Processo Civil, para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais e, diante do pagamento integral 

do débito exequendo, JULGO EXTINTA a presente ação, com fundamento 

no art. 924, inciso II, do CPC. 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, 13 de março de 

2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1037048-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE MARIANA DE SOUZA BARRETO (REQUERENTE)

CLAUDIO COELHO BARRETO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENISSON DANIEL DE MIRANDA SILVA (REQUERIDO)

AMANDA DE SOUZA BARRETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1037048-74.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CLAUDIO COELHO 

BARRETO JUNIOR, ELIZABETE MARIANA DE SOUZA BARRETO 

REQUERIDO: DENISSON DANIEL DE MIRANDA SILVA, AMANDA DE 

SOUZA BARRETO Vistos etc. Trata-se de Ação de Guarda, proposta por 

Cláudio Coelho Barreto Junior e Elizabete Mariana de Souza Barreto, em 

face de Amanda de Souza Barreto e Denisson Daniel de Miranda Silva, 

devidamente qualificados e representados nos autos. Esclarecem os 

autores que, são avós maternos do infante, Rherlan Barreto de Miranda, e, 

desde o seu nascimento, detêm sua guarda de fato, contudo, em 

decorrência dos problemas de saúde que o mesmo enfrenta, precisam 

regularizar sua guarda, a fim de acompanhá-lo nos tratamentos médicos 

indicados. A ação foi recebida – id. 11299527, quando, então, foi deferida 

a gratuidade processual e concedida a guarda provisória do infante aos 

autores, cujo termo de compromisso foi assinado, conforme se verifica no 

id. 11844758. Relatório de estudo interprofissional consta no id. 11875303. 

Em audiência de tentativa de conciliação – id. 12062414, as partes 

firmaram acordo, quanto a guarda do infante, concordando, os requeridos, 

com a sua concessão aos autores e estabelecendo o período de 

convivência de forma livre. Instado a se manifestar, o digno Ministério 

Público opinou pela homologação do acordo – id. 12141988. Diante do 

exposto, e de tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por sentença, 

o acordo firmado entre as partes de id. 12062414, para que produza seus 

efeitos jurídicos e legais, e, via de consequência, torno definitiva a decisão 

provisória concedida, para conceder a GUARDA DEFINITIVA do infante 

Rherlan Barreto de Miranda aos requerentes. EXPEÇA-SE termo de guarda 

definitivo. 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, 14 de março de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1019877-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAWILSON ALMEIDA LACAVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS OAB - MT0011287A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1019877-41.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: ANA CAROLINA DE JESUS 

ARAUJO EXECUTADO: CLAWILSON ALMEIDA LACAVA Visto. Processo 

remetido em conclusão em razão da juntada da petição do exequente, com 

id. 11751071. Recomendo à Secretaria desta Vara Judicial que observe o 

disposto no art. 1.232 da CNGC, que prevê abertura de vista à parte 

adversa e ao Ministério Público, quando houver juntada de nova petição, 

antes da conclusão do processo. Intime-se o executado para que se 

manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, ao Ministério Público. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 14.3.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000321-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SMERDECK PIOTTO OAB - MT22984/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. D. C. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000321-82.2018.8.11.0041 EXEQUENTE: MARLI PASINATO EXECUTADO: 

DONIZETTI RAMOS DA CRUZ Visto. Defiro o pedido de gratuidade 

processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de 

Processo Civil. Nos termos do art. 528 do novo Código de Processo Civil, 

cite-se o executado pessoalmente, para no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de prisão e protesto da dívida: a) pagar o débito constante da 

memória de cálculo (Id. 11311637), que está atualizada até o mês de 

dezembro/2017, mais as parcelas que vencerem no curso deste processo 

(Súmula/STJ nº. 309); b) provar que já pagou ou; c) justificar a 

impossibilidade de pagar. Saliento que o pagamento apenas do valor da 
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memória de cálculo, desacompanhado do comprovante das parcelas 

posteriores, vencidas, não inibirá a decretação da prisão civil. Em caso de 

pronto pagamento, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, desde que sejam pagos no prazo 

de 3 (três) dias, juntamente com o débito executado. Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, MT, 21.02.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1003114-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. F. C. D. S. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003114-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: LEONARDO PARDO DE 

CASTRO REQUERIDO: RENATA FARIA CORREA DA SILVA CASTRO 

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. Trata-se de 

Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, Alimentos Provisórios, 

Guarda e Visitas, cujos beneficiários, segundo consta da inicial, são as 

filhas menores e requerida. É o necessário para a análise e decisão. Está 

provada a relação de parentesco. Assim, acolho, por ora, a oferta dos 

alimentos provisórios, na forma que foi oferecida em favor das infantes 

Alice Silva Castro e Cecilia Silva Castro, ou seja, R$ 3.073,88 (três mil e 

setenta e três reais e oitenta e oito centavos), bem como, 50% dos gastos 

de materiais escolares, medicamentos e dentista. O valor da pensão 

poderá ser revisto a qualquer tempo, à luz de fatos ou novos que 

justifiquem a alteração. Acolho, ainda, a pensão alimentícia oferecida em 

favor da requerida Renata Faria Correa da Silva Castro, ou seja, em 01 

(um) salário mínimo, pelo período de 06 (seis) meses. O valor dos 

alimentos deverá ser depositado na conta bancária que a requerida 

indicar, até o dia dez (10) de cada mês. O binômio 

necessidade/possibilidade será aferido em momento oportuno, após 

cognição exauriente. Quanto a regulamentação ao direito de visitas e 

guarda, deixo para apreciar na audiência de tentativa de conciliação, que 

designo para o dia 09 de maio de 2018, às 14h30min. 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. Sem prejuízo a deliberação supra, saliento ao subscritor da inicial, 

que o valor da causa está incorreto, tendo em vista que este deve 

compreender a soma dos valores dos bens a serem partilhados, mais o 

valor correspondente a 12 (doze) prestações alimentícias, propostas pelo 

autor. Notifique-se o Ministério Público. Cite-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, MT, 23.02.18. Sergio Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000663-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA MONTEIRO OAB - MT10517/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENO DIAS RIBEIRO (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante a dar integral 

cumprimento a decisão de ID 11373015, mais precisamente para que 

apresente as certidões negativas, dentro do prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1025758-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA RODRIGUES SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO SIQUEIRA DA COSTA OAB - MT3205/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIDE NELI DE SOUZA (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante para que dê 

prosseguimento ao feito, dando integral cumprimento a decisão de ID 

10603793, mais precisamente para que apresente a certidão atualizada de 

inteiro teor das matrículas dos imóveis, certidão de inexistência de 

testamento pela ANOREG, dentro do prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028447-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO CAMPOS (REQUERENTE)

HEDUIGES AUGUSTA DE ARAUJO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIA DE ARAUJO SILVEIRA CAMPOS (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação processual, 

impulsiono o presente feito para intimar a inventariante a dar integral 

cumprimento a decisão judicial de ID 11181614, dentro do prazo de 15 

dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1017643 Nr: 30803-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, FABRICIO TORBAY GORAYEB - OAB:6351

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FABIO MARQUES DIAS 

JUNIOR - OAB:6398

 Processo nº. 30803-35.2015 – Código 1017643

 Vistos.

 Intime-se a parte embargada, para, querendo, manifestar sobre os 

embargos de declaração com efeito infringente, opostos às fls. 318/324, 

no prazo legal.

 Sem prejuízo, cumpra-se, imediatamente, o que foi determinado no 

segundo parágrafo da fl. 311.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1124060 Nr: 20456-06.2016.811.0041

 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: CDCDMPDSEEDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLFDSF, AEDOS, LDMFDS, ARCFES, PDMFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9247/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - 

OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO LUIZ DE MELLO DUTRA 

JUNIOR - OAB:23091/O, LEANDRO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613, 

LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:10.613/MT, REGINA MARIA DE 

MORAES - OAB:3255/MT

 Visto.

Certifique-se a tempestividade do recurso.

Intimem-se a inventariante e os demais herdeiros para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestem-se sobre o recurso de embargos de declaração 

oposto pela habilitante às fls. 181/185.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e renove-se a 
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conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 354722 Nr: 24968-13.2008.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZULMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA, LENIR SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FERNANDO ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVANA ALBUQUERQUE DE 

MORAES - OAB:10597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Analisando os documentos acostados ao pedido de remoção do 

inventariante, denota-se que o valor depositado nos autos do Processo n. 

8246/1997 não pertencia ao espólio, especialmente em razão do disposto 

no acórdão de fls. 122/132, que reconheceu a ilegitimidade do Espólio de 

Clarice Albernaz Albuquerque para pleitear indenização securitária 

decorrente do sinistro e determinando que procedesse a devolução do 

valor da indenização. Portanto, não restam dúvidas de que o acordo 

firmado pelo inventariante no Processo n. 21/2008, cuja cópia foi juntada 

às fls. 254/257, em que concordou que a empresa Carrossel Comércio de 

Roupas Infantis Ltda. efetuasse o levantamento do valor depositado no 

Processo n. 8246/1997, nada mais fez do que cumprir com a ordem judicial 

determinada no acórdão de fls. 122/132, justamente de devolução da 

indenização à referida empresa. Não subsistem, portanto, as alegações 

de que houve prejuízo financeiro, ao contrário, o acordo pôs fim à 

demanda em que o Espólio foi condenado à devolução do valor recebido 

em razão de indenização securitária. Sobre o imóvel da Rua São Joaquim, 

454, Porto, Cuiabá-MT, importa observar que na decisão proferida nos 

autos principais desta ação de inventário, em 24.2.2011 (fls. 276/281, 

Processo n. 1.041/2004), foi reconhecido que o direito de sua propriedade 

pertencia à inventariada, Clarice Albernaz Albuquerque, de modo que, 

foram consideradas válidas as disposições testamentárias, pelas quais foi 

instituído o legado em favor do inventariante, Carlos Fernando 

Albuquerque, e seu irmão, João Pedro Albuquerque. Assim sendo, os 

requerentes não possuem qualquer interesse na conservação do referido 

imóvel, que justifique o pedido de remoção do inventariante, por suposta 

alegação de sua ruína. Diante do exposto, INDEFIRO a remoção do 

inventariante. Arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 183699 Nr: 30721-87.2004.811.0041

 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: CARLOS FERNANDO ALBUQUERQUE, J. P. A, 

TEREZINHA DE ALBUQUERQUE, LENIR SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLARICE ALBERNAZ DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT, MARIA 

CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - OAB:5930/MT, PEDRO 

MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Analisando os autos do Processo n. 1853/1964, em apenso, vê-se que 

Terrezinha Albuquerque foi meramente tomada em guarda por Maria de 

Oliveira Albuquerque, irmã da inventariada.

Logo, Terezinha Albuquerque e Clarice Albernaz Albuquerque não 

possuíam qualquer grau de parentesco.

Entretanto, essa conclusão não altera os direitos dos filhos de Terezinha 

Albuquerque, porque seu direito à herança decorre de legado testado pela 

inventariada Clarice Albernaz Albuquerque.

Sobre o imóvel localizado na Rua São Joaquim, 454, Porto, Cuiabá-MT, já 

foi objeto de decisão proferida às fls. 277/281, na qual foi reconhecido 

que sua propriedade pertence ao Espólio de Clarice Albernaz 

Albuquerque.

Diante do exposto, intime-se o inventariante para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente as últimas declarações, bem como, o esboço de 

partilha.

Após, dê-se vista aos demais herdeiros para que se manifestem no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.

Por fim, dê-se vista à Fazenda Pública Estadual e ao Ministério Público, 

respectivamente.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249506 Nr: 16721-14.2006.811.0041

 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: EBDS, TGADSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI CRISTINA OSHITANI - 

OAB:6.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELI CRISTINA 

OSHITANI, para devolução dos autos nº 16721-14.2006.811.0041, 

Protocolo 249506, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 401696 Nr: 16352-30.2000.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGDN, PEM(M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA CAVALCANTE 

ROCHA - OAB:22336/O OAB/MT

 Vistos.

O pedido de fls. 31/38 só seria aceito nestes mesmos autos se fosse 

consenssual, o que não é o caso, já que o pedido de exoneração foi 

proposto com natureza litigiosa.

 Assim, o pedido deve ser deduzido em ação prórpia.

Portanto, indefiro os requerimentos.

Desde já fica autorizado o desentranhamento da petição e documentos de 

fls. 31/46, mediante certidão.

Arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 292885 Nr: 11342-58.2007.811.0041

 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: WLSF, LSMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COUTINHO DE AQUINO 

- OAB:10.176/MT, UBIRATAN FARIA COUTINHO - OAB:6.760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 77.

Decorrido o prazo sem manifestação, novamente ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 101323 Nr: 15054-32.2002.811.0041

 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: MCRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 
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OAB:8231, HERTHON GUSTAVO DIAS - OAB:6885, PATRÍCIA ANTUNES 

RODRIGUES BARBOSA - OAB:6785

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 647/2002 – Código 101323

 Vistos.

 O requerimento de fl. 31 não tem cabimento nesta ação, já que aqui fora 

tratado unicamente sobre a conversão da separação judicial em divórcio.

 As questões atinentes à partilha devem ser analisadas nos autos da ação 

de separação judicial número 7.127/1995, em apenso.

 Ressalto, por oportuno, que para a expedição de formal de partilha de 

bens, necessário que o pedido venha acompanhado pela cópia atualizada 

da certidão do imóvel a ser partilhado, mas, repita-se, naquele e não neste 

processo.

 Assim, indefiro o requerimento de fl. 31.

 Novamente ao arquivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

 Sergio Valério

 Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005612-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILIPE LIMA E SILVA (REQUERENTE)

CAMILA OLIVEIRA LIMA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1005612-63.2018.8.11.0041 Ação: 

Consensual de Revisão de Alimentos e Regulamentação de Visitas Vistos, 

etc... Intimem-se os Requerentes, através de seus d. patronos, devendo 

estes serem intimados pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

instruírem a inicial com cópia da sentença que fixou os alimentos e 

regularizou o direito de visitas, os quais pretendem seja revisados, sob 

pena de indeferimento. Após, considerando existir interesse de 

menor/incapaz, conforme determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1038221-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO HENRIQUE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA FELIX DA SILVA OAB - MT0013039A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUELE CRISTINA MARIM DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1038221-36.2017.8.11.0041 Ação: 

Exoneração de Alimentos Vistos, etc... Intime-se o Requerente, através de 

sua d. patrona, para, no prazo de 15 (quinze) dias, instruir a inicial com 

cópia da sentença que fixou os alimentos, o qual pretende seja 

exonerado, sob pena de indeferimento, uma vez que os documentos de Id 

n. 11212116 e Id n. 11212122, se referem a parte diversa da que está 

qualificada no polo passivo. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004014-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO OAB - MT0010405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GILKA GOMES OLIVEIRA (REQUERIDO)

ALGEMIRO GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº: 1004014-74.2018.8.11.0041 Ação: 

Declaratóriade União Estável post mortem Vistos, etc... Considerando o 

noticiado na certidão de óbito de Id n. 11853093, pág. 4, que o falecido não 

deixou filhos, devem os seus genitores figurarem no polo passivo da ação 

(artigo 1.829 do Código Civil). Assim, intime-se a Requerente, através de 

seus d. patronos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a emenda 

a inicial, retificando o polo passivo da ação ou caso os genitores do de 

cujus sejam falecidos, comprovar com a juntada dos documentos 

necessários. Deve, ainda, no mesmo prazo, instruir os autos com certidão 

de nascimento ou de casamento da Requerente, devidamente averbada, 

neste ultimo caso. Intime-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005846-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERBESSON VIANA CORREA (REQUERENTE)

LUZIA FERNANDA GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT0009225A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1005846-45.2018.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Vistos, etc... Atento aos termos do acordo apresentado pelas 

partes, Id n. 12113646, saliento que diante do disposto no artigo 1.583, § 

2º, do Código Civil: “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”, e 

considerando, ainda, que a guarda compartilhada pressupõe a existência 

de respeito mútuo e entendimento entre os genitores, o que se observa no 

presente caso. Assim sendo, informem os Requerentes se pretendem 

manter a guarda dos filhos de forma unilateral em favor da 

mãe/Requerente, conforme acordado, ou se desejam que a guarda dos 

filhos seja compartilhada com residência fixa na casa da mãe/ Requerente, 

uma vez que não há entre as partes qualquer litigiosidade em relação as 

visitas. Após, considerando existir interesse de menor/incapaz, conforme 

determina o artigo 178, II, do CPC, ouça o Ministério Público e voltem-me 

conclusos para deliberação/homologação. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001724-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVANDA PEREIRA DE MATOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA OAB - MT0014849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO DE CASTRO ROCHA (RÉU)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n.º 1001724-86.2018.8.11.0041 Ação: 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha c/c 

Regulamentação de Alimentos e Visitas. Vistos, etc... Antes de tudo, 

considerando que os genitores possuem legitimidade para discutir os 

assuntos relacionados à guarda, direito de visitas e alimentos, não existe 

a necessidade dos filhos figurarem como parte da ação. Assim, determino 

que se proceda a exclusão do nome dos menores Thalia Pereira de Castro 

e Luiz Felipe Pereira de Castro do polo ativo, devendo a Secretaria Judicial 

proceder as retificações e anotações necessárias. Outrossim, verifica-se 

que a Requerente, em sua inicial, atribuiu à causa o valor de R$ 4.200,00 

(quatro mil e duzentos reais), Id n. 11529715, pág. 7. Todavia, é importante 

salientar que, consoante jurisprudência majoritária, em sede ações de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável, o valor da causa deve ser 

aquele referente à estimativa do patrimônio comum do casal a ser 

partilhado. Aliás, neste sentido: “(...) O valor da causa, em ação de 

reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, deve 

corresponder ao valor estimado dos bens apresentados à partilha”. 
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(103440300907420011 MG 1.0344.03.009074-2/001(1), Relator: SILAS 

VIEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2007, Data de Publicação: 20/09/2007). 

Assim, determino a intimação da Requerente, através de seu d. patrono, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder à emenda a inicial, atribuindo 

valor aos bem e o correto valor à causa. Se cumprido o determinado, 

proceda-se a Secretaria Judicial as anotações e retificações necessárias 

em relação ao valor da causa. Deve, ainda, no mesmo prazo, instruir os 

autos com a cópia de sua certidão de nascimento ou de casamento, se for 

o caso, devidamente averbada, sob pena de indeferimento. Após, 

voltem-me conclusos. Intimem-se e cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001404-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILDA CORREA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS DE ARRUDA SANTOS OAB - AM12678 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1001404-36.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial Vistos, etc... Atento aos documentos apresentados pela 

Requerente, Id n. 11559485 e Id n. 11560641, no entanto, observa-se da 

certidão de óbito acostada sob o Id n. 11559485, pág. 2, que o falecido 

deixou filhos. Assim, determino a intimação da Requerente, através de seu 

d. patrono, para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos termo de 

anuência ou procuração dos herdeiros quanto o pedido de alvará. Deve, 

ainda, no mesmo prazo, instruir os autos com os documentos necessários 

a fim de comprovar a existência dos valores a serem levantados, sob 

pena de indeferimento. Após, conclusos para decisão/deliberação. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1045889 Nr: 44317-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAOFO, TADOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE RODRIGUES BARROS - 

OAB:13028/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o autor na pessoa de seu 

advogado para manifestar acerca da precatória juntada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1059409 Nr: 50736-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANA CRAICI DA CONCEIÇÃO, ISABELLA LEVY 

CONCEIÇÃO, LUCAS CASTRO FONTOURA CONCEIÇÃO, MURILO 

AUGUSTO ANTUNES MACIEL, MARISE ANTUNES MACIEL, FLAVIO MATOS 

CARVALHO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ANTUNES MACIEL 

VENEZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:OAB/MT 6.576, WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - 

OAB:14974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DOS ARTIGOS 431 e 432 da CNGC E DA ORDEM DE 

SERVIÇO 01/2007, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O 

ADVOGADO WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS, PARA DEVOLVER 

O PROCESSO QUE ENCONTRA-SE EM CARGA ALÉM DO PRAZO LEGAL, 

EM 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO E APLICAÇÃO DAS 

PENALIDADES LEGAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 723601 Nr: 19202-71.2011.811.0041

 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: FMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o exequente na pessoa de seu representante legal, para no prazo 

de cinco (05)dias, manifestar acerca da precatória juntada no presente 

autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 805472 Nr: 11935-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE - 

OAB:8769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA AGUEDA DA SILVA 

MAGALHÃES - OAB:13.652

 Impulsiono os presentes autos para intimar o executado na pessoa de 

seu advogado para cientificação e manifestação quanto aos honorários 

juntados às fls. 223, em 5 (cinco) dias, cujo pagamento é de sua 

responsabilidade.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006267-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE ANASTACIA GUIMARAES (REQUERENTE)

ANTONIO ROMAO GUIMARAES (REQUERENTE)

MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA KARLA BATISTA E SILVA OAB - MT8753/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1006267-35.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARILENE ANASTACIA 

GUIMARAES, MARIA JOSE DA SILVA GUIMARAES, ANTONIO ROMAO 

GUIMARAES REQUERIDO: ALUIZIO BENEDITO GUIMARAES Vistos, etc. 

Defiro o pedido de justiça gratuita, sem prejuízo de revogação, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil, de acordo com a real capacidade 

financeira do espólio, a ser apurada nos autos. Outrossim, considerando, 

ao que consta dos autos, os herdeiros são maiores de idade e capazes, 

em observância do art. 659, § 1º, do Código de Processo Civil, ressalvada 

a eventual necessidade de modificação, (arts. 610, 617, 664 e 665 do 

CPC), o inventário se processará na forma de arrolamento sumário, mais 

simplificado e célere. NOMEIO inventariante, a Sra. MARILENE ANASTÁCIA 

GUIMARÃES, Id 12192402 - Pág. 3, cujo termo de compromisso, embora 

dispensável, poderá ser lavrado, se necessário, mediante simples 

requerimento na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), 

(ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão deste 

processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com 

o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou 

apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação 

de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da 

propriedade dos bens do espólio.” Aliás, conforme bem explica o douto 

jurista José Miguel Garcia Medina: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 
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José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que 

a inventariante/nomeada comprove a existência ou não de registro de 

testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do 

CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, incumbe 

à inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a inicial nos 

termos exigido pelo Provimento 56/2016-CNJ, em relação a testamento, 

ratificando ou retificando as declarações apresentadas, com a indicação 

ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e pedido de 

adjudicação ou plano de partilha, em observância, ainda, do artigo 1.829 

do Código Civil. Após, se houver testamento ou interesse de incapaz, art. 

178, II e 698 do CPC, dê-se vista ao Ministério Público. Do contrário, voltem 

imediatamente conclusos para análise quanto ao pedido de tutela 

antecipada, Id 12192402 - Pág. 3, ou julgamento/homologação. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002362-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Milton Correa de Moraes OAB - MT6664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002362-22.2018.8.11.0041 REQUERENTE: JOSE PEDRO DA SILVA 

INVENTARIADO: SEBASTIAO PEDRO DOS SANTOS Vistos, etc. Defiro o 

pedido de justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil, sem prejuízo de revogação, de acordo com a real capacidade 

financeira do espólio, a ser apurada nos autos. No mais, atento ao que 

consta dos autos, até o momento, e, em observância, ainda, dos artigos 

659, 664 e 665 do CPC, é possível o processamento deste feito pelo rito 

de arrolamento comum, art. 664 do CPC, ressalvada a necessidade de 

prosseguimento como inventário ordinário ou conversão para arrolamento 

sumário. Assim sendo, nomeio inventariante o Requerente JOSÉ PEDRO 

DA SILVA, e, embora dispensável (art. 664 do CPC), poderá ser lavrado 

termo de compromisso, se necessário, mediante simples requerimento na 

Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou 

certidões negativas), não obstará a conclusão deste processo, com a 

prolação de sentença, tendo em vista que de acordo com o artigo 662 do 

CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio.” Outrossim, conforme bem explica o douto jurista José Miguel 

Garcia Medina, inclusive em relação ao arrolamento comum: "No regime do 

Código de Processo Civil de 2015, a prova de quitação dos tributos não é 

condição para a homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova 

lei processual, basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do 

tributo cabível.” (...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito 

simplificado terá cabimento em função do valor dos bens apresentados 

para partilha. Onde o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter 

havido erro de redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” 

(...) (in NCPC Comentado: com remissões e notas comparativas ao 

CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, 

todavia, que o inventariante/nomeado comprove a existência ou não de 

registro de testamento em nome do de cujus, em observância do 

Provimento n. 56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e 

conclusão do processo, incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) 

dias, complementar a inicial conforme exigido pelo Provimento 

56/2016-CNJ, em relação a testamento, ratificando ou retificando as 

declarações apresentadas, com a indicação ou confirmação do(s) 

bem(ns)/patrimônio, valor(es) e pedido de adjudicação ou plano de 

partilha, em observância, ainda, do artigo 1.829 do Código Civil. Em 

seguida, cite(m)-se o(s) herdeiro(s), que não estiverem representados 

pelo mesmo advogado do inventariante, pelo correio, e, quanto a 

publicação de edital, nos termos do inciso III do art. 259 do CPC, a fim de 

propiciar manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias, por parte de 

herdeiros/interessados. Após, se houver testamento ou interesse de 

incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, vista ao Ministério Público. Do contrário, 

voltem imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003186-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA AIRTES DE ARRUDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEIDE AUXILIADORA DA SILVA OAB - MT22068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON DE ARRUDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003186-78.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BENEDITA AIRTES DE 

ARRUDA BATISTA INVENTARIADO: AIRTON DE ARRUDA Vistos, etc. 

Defiro o pedido de justiça gratuita, sem prejuízo de revogação, nos termos 

do artigo 98, do Código de Processo Civil e de acordo com o valor do 

espólio. Compulsando os autos verifica-se que é noticiado na petição 

inicial, Id 11738643, o falecimento do “autor da herança, AIRTON DE 

ARRUDA”, bem como que em razão “das irregularidades apresentadas no 

testamento quanto as formalidades exigidas pela lei ao tratar o testamento 

como particular e ou excepcional, também a certidão de óbito não 

especificou a existência de testamento e tão pouco não foi registrado em 

Cartório, caberá ao Juiz analisar o fato diante da ausência desses 

formalismo, in verbis:” “Código Civil de 2002 “Art. 1.879. Em circunstâncias 

excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio 

punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser 

confirmado, a critério do juiz.” “Código de Processo Civil 2015” “Art. 737 

(...)” “§ 2º Verificando a presença dos requisitos da lei, ouvido o Ministério 

público, o juiz confirmará o testamento.” Como se vê, é noticiado na inicial, 

a existência de “testamento particular”, disposição de última vontade, bem 

como é mencionado, ainda, a ausência de formalismo do testamento. 

Assim sendo, e, não obstante a referida concordância dos 

interessados/herdeiros com a disposição testamentaria, (Id 

11738643-Pág.2), primeiramente, é necessário que se proceda a 

emenda/complementação da inicial, no prazo de quinze dias, no que se 

refere à comprovação de inexistência de testamento posterior, em 

atendimento, aliás, da exigência prevista no Provimento 56/2016 do CNJ, 

mesmo porque, não se pode desconsiderar, de acordo com o artigo 1.858 

do Código Civil: “O testamento é ato personalíssimo, podendo ser mudado 

a qualquer tempo.” Após, em observância, ainda, do art. 737, § 2º do CPC, 

dê-se vista à d. representante do Ministério Público e voltem os autos 

conclusos para análise. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002419-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TUANY SANDRE DE MORAES (REQUERENTE)

TALYTA SANDRE DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE MORAES OAB - 

MT15907/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. V. D. M. (INVENTARIADO)

N. T. V. D. M. (INVENTARIADO)

KATIA CRISTINA RAMALHO VALIM (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002419-40.2018.8.11.0041 REQUERENTE: TUANY SANDRE DE MORAES, 

TALYTA SANDRE DE MORAES INVENTARIADO: KATIA CRISTINA 

RAMALHO VALIM, VINICIUS VALIN DE MORAES, NATALIA TERNOVOI 

VALIM DE MORAES Vistos, etc. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de 

revogação, de acordo com a real capacidade financeira do espólio, a ser 

apurada nos autos. Outrossim, atento ao que consta dos autos, até o 

momento, e, em observância, ainda, dos artigos 659, 664 e 665 do CPC, 

por haver interesse de menores de idade, é possível o prosseguimento do 
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inventário, a priori, pelo rito de arrolamento comum, art. 664 do CPC, mais 

simplificado do que o inventário ordinário. Assim sendo, e, ressalvando, 

neste caso, a eventual modificação/substituição, para o regulara 

prosseguimento e conclusão do processo, nomeio inventariante KÁTIA 

CRISTINA RAMALHO VALIM, Id 11617912 - Pág. 3, e, embora dispensável 

(art. 664 do CPC), poderá ser lavrado termo de compromisso, se 

necessário, mediante simples requerimento na Secretaria desta Vara 

Judicial. Consigno, ainda, questões relacionadas à pendência referente a 

débito(s) tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a 

conclusão deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista 

que de acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão 

conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao 

pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes 

sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.” E mais, 

conforme bem explica o douto jurista José Miguel Garcia Medina, inclusive 

em relação ao arrolamento comum: “No regime do Código de Processo Civil 

de 2015, a prova de quitação dos tributos não é condição para a 

homologação. De acordo com o § 2.º do art. 659 da nova lei processual, 

basta que se intime a Fazenda Pública para lançamento do tributo cabível.” 

(...) “No caso previsto no art. 664 do CPC/2015, o rito simplificado terá 

cabimento em função do valor dos bens apresentados para partilha. Onde 

o § 4.º do art. 664 se refere ao art. 672, parece ter havido erro de 

redação, pois o tema é versado pelo art. 662 do CPC/2015.” (...) (in NCPC 

Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, José 

Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT - Pág. 611) Necessário, todavia, que a 

inventariante/nomeada, comprove a existência ou não de registro de 

testamento em nome do de cujus, em observância do Provimento n. 

56/2016 do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do 

processo, é de incumbência da inventariante, complementar a inicial 

conforme exigido pelo Provimento 56/2016-CNJ, em relação a testamento, 

ratificando ou retificando as declarações apresentadas, com a indicação 

ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e pedido de 

adjudicação ou plano de partilha, em observância, ainda, do artigo 1.829 

do Código Civil. Citem-se os herdeiros, conforme se requer no Id 11617912 

- Pág. 3, “d”, pelo correio, e, quanto a publicação de edital, observando-se 

o inciso III do art. 259 do CPC, a fim de propiciar o prosseguimento deste 

feito e manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, havendo 

interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, dê-se vista ao Ministério 

Público, e, em seguida, voltem conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriores deliberações. Às providências. 

Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002047-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

CARLOS JOSE MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

JECE MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

CELSO LUIZ DE QUEIROZ MORAES (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

ELISANGELA REIS MORAES (REQUERENTE)

SHEILA QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

KLEBER SOUZA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANE DOS REIS MORAES (REQUERENTE)

KLIMAIR ROBERTO DOS REIS MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONNY RANGEL MOSHAGE OAB - MT0007694A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILIO DE MORAIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002047-91.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SHEILA QUEIROZ DE MORAES, 

CELSO LUIZ DE QUEIROZ MORAES, MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DE 

MORAES, JOSE CARLOS MONTEIRO DE MORAES, CARLOS JOSE 

MONTEIRO DE MORAES, JECE MONTEIRO DE MORAES, CRISTIANE DOS 

REIS MORAES, KLIMAIR ROBERTO DOS REIS MORAES, ELISANGELA REIS 

MORAES, KLEBER SOUZA SILVA INVENTARIADO: PETRONILIO DE 

MORAIS Vistos, etc. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de revogação, de 

acordo com a real capacidade financeira do espólio, a ser melhor aferida. 

Outrossim, considerando que os herdeiros, conforme noticiado na inicial, 

são maiores e capazes, (Id 11577072), o inventário pode ser processado 

pela forma de arrolamento sumário, artigo 659 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Nomeio inventariante, KLEBER SOUZA SILVA, como se 

requer no Id 11577072-Pág. 3, e, embora dispensável (art. 659 do CPC), 

poderá ser lavrado termo de compromisso, se necessário, mediante 

simples requerimento na Secretaria desta Vara Judicial. Consigno, ainda, 

questões relacionadas à eventual pendência referente a débito(s) 

tributário(s), (ITCMD e/ou certidões negativas), não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação de sentença, tendo em vista que de 

acordo com o artigo 662 do CPC: “No arrolamento, não serão conhecidas 

ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à 

quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão 

da propriedade dos bens do espólio.” Necessário, todavia, que o 

inventariante/nomeado comprove a existência ou não de registro de 

testamento em nome dos de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 

do CNJ. Portanto, para o prosseguimento e conclusão do processo, 

incumbe ao inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar a 

inicial em relação à exigência do Provimento 56/2016-CNJ, bem como 

regularizar/formalizar às renúncias noticiadas na inicial, Id 11577072 - 

Pág.3, item 4, em observância do artigo 1.806 do Código Civil, ou seja, 

mediante escritura pública ou comparecimento em juízo, para 

assinatura/formalização de termo(s) de renúncia(s). Após, 

apresentando,ratificando ou retificando plano de partilha, com a indicação 

ou confirmação do(s) bem(ns)/patrimônio, valor(es) e cota parte de cada 

herdeiro ou pedido de adjudicação, em observância ainda do art. 1829 do 

Código Civil, voltem os autos conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003508-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA SIQUEIRA DE ARANTES (REQUERENTE)

ORLANDO MORAES DE ARANTES JUNIOR (REQUERENTE)

PALOMA SIQUEIRA DE ARANTES (REQUERENTE)

ELIANE OLIVEIRA SIQUEIRA DE ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPE SANTOS VILELA OAB - MT21310/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ALBERTO PAMPADO NETO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1003508-98.2018.8.11.0041 Ação: 

Alvará Judicial. Vistos, etc... Trata-se de requerimento de expedição de 

Alvará Judicial formulado por Eliane Oliveira Siqueira de Arantes, Paloma 

Siqueira de Arantes, Ana Carolina Siqueira de Arantes e Orlando Moraes 

de Arantes Júnior, todos qualificada na inicial, objetivando o levantamento 

dos valores que se encontram em contas bancárias de titularidade de seu 

falecido pai/esposo. Esclarecem que precisam dos valores para custear o 

tratamento de saúde do Requerente Orlando Moraes de Arantes Júnior. 

Pedem, ao final, a procedência do pedido com a transferência dos valores 

para a conta bancária indicada na petição de Id n. 11787575, pág. 3. O 

pedido foi instruído com os documentos necessários à propositura da 

ação. Extrato de valores obtido através de pesquisa via BacenJud, Id n. 

12053053. Relatei. Fundamento e decido. Antes de tudo oportuno 

consignar que o alvará tem o sentido de autorização e não de mandado, 

por ser uma faculdade ou permissão ao interessado, para a prática de um 

ato, sem obrigá-lo à utilização do instrumento. Outrossim, o pedido pode 

ser deferido mediante simples alvará judicial, uma vez que da análise dos 

autos, constata-se que os Requerentes possuem legitimidade para 

postularem o levantamento dos valores deixados por seu falecido 

esposo/pai. Todavia, cumpre observar que em que pese o pedido dos 

Requerentes para que os valores a serem levantados sejam transferidos 

para a conta bancária indicada na petição de Id n. 11787575, pág. 3, 

esclareço que tal procedimento se torna desnecessário no presente caso, 

uma vez que tal providência procrastinaria o levantamento/saque de 

referidos valores em razão da burocracia para tal ato. Dessa forma, 

entendo conveniente a expedição do alvará judicial em nome dos 

Requerentes para que procedam ao levantamento/saque dos valores. Pelo 

exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, defiro o 

pedido de expedição de alvará judicial, autorizando os Requerentes a 

procederem ao levantamento/saque dos valores que se encontram 

depositados nas contas bancárias de titularidade do falecido Id n. 
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12053053, com os acréscimos que houver. Expeça-se imediatamente o 

necessário, por não verificar controvérsia, visto que neste caso as 

pessoas que poderiam manifestar-se como interessadas, já o fizerem, não 

verificando, assim, nenhum prejuízo ao imediato cumprimento desta 

decisão. Sem custas nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil. Após, decorrido o trânsito em julgado, arquivem os autos 

com as cautelas de estilo. P.I.C.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028174-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. N. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. G. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA MARTINS OAB - MT21836/O (ADVOGADO)

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 

REQUERIDA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA COMPARECER À AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, DESIGNADA PARA O DIA 21/03/2018 ÀS 15:30 HORAS, 

NA SEDE DESTE JUÍZO.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1085371 Nr: 4004-18.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO MARCELO SPINOLA - 

OAB:13731/MT, Mayana Pereira Soares - OAB:OAB/MT 17092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lúcia Ricarte - 

OAB:OAB/MT 4.411, Joelma dos Reis Ribeiro - OAB:OAB/MT 17.016

 Vistos, etc.

Código 1085371

Diante da comprovação das informações da parte Requerente (fls. 

191/195), relativo à falha na gravação da mídia (certidão fls. 205/206), 

determino que se proceda a gravação em nova mídia dos depoimentos 

prestados na audiência realizada às fls. 183/190.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 953124 Nr: 1576-97.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...) POSTO ISSO, com fulcro nos 

artigos 1.723, do Código Civil, 487, I, do CPC e 226, § 3°, da Constituição 

Federal, ACOLHO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a ação, para DECLARAR 

a existência da União Estável entre MARIA ROSA DOS SANTOS e 

OSVALDO NILTON DA ABADIA no período compreendido entre o ano de 

1992 a 01/03/2016 (fl. 61), data em que o convivente veio a falecer, assim, 

declarar a autora como companheira do “de cujus” para todos os efeitos 

jurídicos e legais.Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1118760 Nr: 18224-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRGDS, GRGDS, ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, Raphael Alves Rodrigues dos Santos - 

OAB:OAB/MT 18330, Rubens Rodrigues dos Santos - OAB:OAB/MT 

10609

 Vistos, etc.

Autos n.º 1118760

Diante dos comprovantes de depósitos acostados às fls. 119 e 122/126, 

suspendo, novamente, a eficácia da decisão que decretou a prisão civil do 

Executado (fls. 36/37 – verso), devendo ser oficiada a Polinter e o 

Comando Geral da Polícia Militar.

Intime-se a parte Exequente, para se manifestar no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de quitação.

Por fim, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 393184 Nr: 24853-55.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLBC, ICAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDR, MCGDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT, SÉLIO 

SOARES DE QUEIROZ - OAB:8470/MT, SONIA CASTILHO ROCHA - 

OAB:2.617/RO

 Vistos, etc.

Autos n.º 393184

Intime-se a parte apelada para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 1.010, § 1º do NCPC.

Em seguida, considerando a desnecessidade de realizar juízo de 

admissibilidade (art. 1.010, § 3º do NCPC), remetam-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Às providências.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 987923 Nr: 17658-09.2015.811.0041

 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: BENEDITO VENTURA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADNAIR DEMETRIO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:3.741/MT, HELIZA ROCHA GOMES DUARTE - 

OAB:13030/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 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.73/75.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1174001 Nr: 41744-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VANNIER SOARES 

PINTO - OAB:11441

 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.19/40.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037885-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAROL DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

WILSON DE SOUSA PINTO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SERGIO DE ALMEIDA FILHO OAB - MT13548/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON DE SOUSA PINTO JUNIOR (INTERESSADO)

 

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 documento de ID 12209557, 

em cumprimento ao item 2 da decisão de ID 11724339, impulsiono os autos 

para intimar a parte requerente a fim de, no prazo de 15 dias, sobre ela se 

manifestar, e, após, para irem conclusos. Cuiabá/MT, 14 de março de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036534-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON PADILHA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO OAB - MT21008/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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 as respostas aos ofícios 

expedidos nos autos, impulsiono os autos para intimar a parte requerente 

a fim de, querendo e no prazo legal, sobre ela se manifestarem e, após, 

para irem conclusos. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009212-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAYANE CRISTINA DA SILVA (AUTOR)

NAYARA VITORIA DA SILVA (AUTOR)

NEIDE OLIMPIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT0017179A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003409-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT0003849A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tratando-se de feito sentenciado e com 

trânsito em julgado, carecendo apenas da retirada de documento já 

expedido, impulsiono os autos para intimar a parte REQUERENTE a fim de, 

em 5 (cinco) dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o 

respectivo documento, sob pena dele ser arquivado juntamente com o 

feito. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000128-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA PETROLINA GOMES DORILEO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GONCALVES DORILEO (INVENTARIADO)

 

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, impulsiono os autos para aguardar o prazo 

assinalado na decisão de ID 12207554. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000053-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. G. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS OAB - MT0014146A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000053-28.2018.8.11.0041 AUTOR: MARIANA GUTIERREZ DE OLIVEIRA 

RÉU: PAULO SERGIO DI SERIO Vistos, etc. 1. Acolho a emenda de ID. 

11462106. 2. Trata-se de ação na qual a autora pretende a investigação 

da paternidade em relação ao réu Paulo Sergio Di Serio, alegando ser ele 

seu pai biológico, com a consequente retificação no registro de 

nascimento. A autora informou que já possui um pai registral, o Sr. Ivoney 

Figueiredo de Oliveira, contudo deixou de incluí-lo no polo passivo da 

demanda. Assim, a autora deverá promover a inclusão do pai registral na 

lide, pois trata-se de litisconsórcio passivo necessário (art. 114 e art. 115, 

parágrafo único, do CPC) e, portanto, a citação dele é requisito 

indispensável. Portanto, intime-se a autora, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, inclua o pai registral, Sr. Ivoney Figueiredo de Oliveira, no 

polo passivo da relação processual, indicando inclusive o endereço onde 

possa ser encontrado, devidamente qualificado, tudo sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, voltem-me à conclusão. 4. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 13 de março de 2018. Alberto Pampado Neto Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029677-59.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA BOM DESPACHO DE FIGUEIREDO CARVALHO OAB - MT23803/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE KELLI DE SOUZA MOTTA (REQUERIDO)

ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA MOTTA (REQUERIDO)

JEAN MAYA DE SOUZA MOTTA (REQUERIDO)

JAIR CESAR DE SOUZA MOTTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO OAB - MT4554/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 12194069 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 14 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: 1031208-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. H. Q. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BASIELLE QUEIROZ DA CONCEICAO COSTA OAB - 020.368.701-98 

(REPRESENTANTE)

ademar coelho da silva OAB - MT0014948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. V. D. S. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o pedido de ID 12211755 e o 

teor da certidão de ID 12034292, impulsiono os autos para intimar a parte 

exeqüente a fim de, no prazo de 15 dias, sobre ela se manifestar, sob 

pena de extinção. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032255-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE ANTONIO MATHEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES OAB - MT23287/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA POMPEO BARROS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Certifico que a Contestação de ID 12213910 e 

seguintes é tempestiva. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos para intimar a parte autora a fim de, 

querendo e no prazo legal, impugná-la. Cuiabá/MT, 14 de março de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1236207 Nr: 16931-79.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFM, LFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA DE OLIVEIRA 

BARROS - OAB:14.663

 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. 19, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 765788 Nr: 18499-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCZ, JDFCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o envio do ofício de fls. 106, intimar a parte exequente a fim de, 

no prazo legal, informar sobre o recebimento dos referidos valores, bem 

como para promover o andamento do feito indicando bens à penhora e/ou 

adotando providência efetiva e apta ao prosseguimento da execução, sob 

pena de extinção, nos termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe 

assegurado o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída 

com a Certidão de Crédito a ser expedida, assim que encontrados bens 

passíveis de constrição, nos termos do referido provimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1084213 Nr: 3508-86.2016.811.0041

 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: FERNANDO MAGGI SCHEFFER, ELIEZES VILMAR 

MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, ERAÍ MAGGI SCHEFFER, 

ERAQUE MAGGI SCHEFFER, INES MARINA SCHEFFER BORTOLI, ELIZEU 

ZULMAR MAGGI SCHEFFER, FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUZIA MAGGI SCHEFFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIO SPAGNOLLO - 

OAB:22497/b, EDSON EMILIO SPAGNOLLO - OAB:38105/PR, THIAGO 

DOMINGUES SIQUEIRA - OAB:11004-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o envio do ofício de fls. 106, intimar a parte exequente a fim de, 

no prazo legal, informar sobre o recebimento dos referidos valores, bem 

como para promover o andamento do feito indicando bens à penhora e/ou 

adotando providência efetiva e apta ao prosseguimento da execução, sob 

pena de extinção, nos termos do Provimento nº 84/2014-CGJ, ficando-lhe 

assegurado o direito de retomar a execução, por meio de petição instruída 

com a Certidão de Crédito a ser expedida, assim que encontrados bens 

passíveis de constrição, nos termos do referido provimento.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 0504866-63.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IOLE DAS GRACAS MOLINARI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO CHEMIN OAB - PR19379 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe Agente de Tributos Estaduais Cuibá/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação 

das mercadorias apreendida ilegalmente e descritas no Termo de 

Apreensão e Depósito TAD nº 1122854-6. Extraiam-se cópias desta 

decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a pessoa 

jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a letra do 

art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o disposto 
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no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. Sem 

custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008397-66.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT0012487S-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

NISSAN SENTRA, Ano de Fabricação 2013 e Modelo 2014, Categoria 

Particular, Cor AZUL, Placa NPH-8121, Chassi nº 3N1BB7AE4EL606016, 

RENAVAM Nº 00615876854, independentemente do pagamento das 

multas indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021403-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Z & M PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN OAB - SP156594 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito com fulcro no 

artigo 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. REVOGO a tutela de 

urgência deferida e DETERMINO seja expedido alvará em favor da parte 

autora referente ao valor depositado a título de garantia do Juízo ( id 

4300389). Isento o Estado de pagamento de custas e deixo de condenar 

em honorários advocatícios, pois sequer houve a citação válida do ente 

público. No mais, intime-se a parte requerente para apresentar seus dados 

bancários para o fim de levantamento de numerário, no prazo de 05 ( 

cinco) dias. Com o aporte dos dados, expeça-se alvará. Após o trânsito 

em julgado, e nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022954-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JANILTON GOMES DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

GERENTE DE EXAMES E CONCURSOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO (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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Vistos etc. Conforme se 

depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (ID. 11014243). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autora no ID. 11014243, 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. 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: 1028289-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FILIPE SANTIAGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (IMPETRADO)

PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO 

EXECUTIVO - IBADE (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Com essas 

considerações, DENEGO o mandado de segurança com fulcro no § 5º do 

artigo 6º da lei 12016/09, via de consequência extingo os autos sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do Codex Adjetivo 

Civil. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada para os 

devidos fins. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme 

inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas processuais e 

nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008857-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBISON FERREIRA BRAVO - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0015865A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIAÇÃO DE TRÂNSITO 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0020-07 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 
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dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e confirmo a liminar que ordenou a liberação 

das mercadorias apreendidas ilegalmente e descritas no Termos de 

Apreensão e Depósito n. 1125415-1 e 1125414-8. Extraiam-se cópias 

desta decisão, encaminhando-as à Autoridade Impetrada, bem como a 

pessoa jurídica interessada (Estado de Mato Grosso), a teor do que diz a 

letra do art. 13, da Lei 12.016/09. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 

Sem custas e honorários. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013249-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SOLTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANE BELUSSI MIRANDA OAB - MT0007410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autora no ID. 7330113, 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. 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: 1020617-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARIMBOS MATO GROSSO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONI DE ARRUDA PINTO OAB - MT3600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

VW/GOL 1.0 FLEX, ANO DE FABRICAÇAO 2010, MODELO 2010, cor 

PRETA, PLACA NJM 5883, CHASSI 9BWAA05W8AP094495, RENAVAM 

656311703, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015736-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROZA RONDON DE ARRUDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

VW/GOL 1.0 ECOMOTION G IV,ANO 2012/MODELO 2013, COR PRETA, 

PLACAS OBC9985, RENAVAM 475749707, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028966-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER DA SILVA SANTIAGO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes OAB - MT13518/B-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento da motocicleta 

HONDA/XRE 300, PLACAS QBC 1537, RENAVAM 01015205205, cor 

BRANCA, ano e modelo 2014, independentemente do pagamento das 

multas indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029947-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MONTOURO & CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT0016289S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)
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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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda a transferência dos caminhões 

Trator Mercedes-Benz Axor 2540 S, placa NJC-6405, Renavam 

966754778; Caminhão Trator Mercedes-Benz Axor 2540 S, placa 

NJC-6495, Renavam 966748395; Trator Mercedes-Benz Axor 2540 S, 

placa NJC-1430, Renavam 937867748;Trator Mercedes-Benz Axor 2540 

S, placa GZV-8981, Renavam 956979602; Trator Mercedes-Benz Axor 

2540 S, placa AQJ-6772, Renavam 977886069 GOL VW 1.0 

GIV(Nacional), placa OBD8451, RENAVAN 00505158493 ano/modelo 

2012/2013, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034916-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA FRANCO DE QUEIROZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO GONCALVES FERREIRA OAB - MT0020438A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - 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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo Marca/Modelo: 

FIAT/UNO VIVACE 1.0, Cor: Prata, Ano Fabricação/Modelo: 2011/2012, 

Chassis: 9BD195152C0286406, Renavam: 400206943, Placa: HJA-7720, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1036587-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA APARECIDA FARIA FERREIRA (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)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo Marca/Modelo: 

FIAT/UNO VIVACE 1.0, Cor: Prata, Ano Fabricação/Modelo: 2011/2012, 

Chassis: 9BD195152C0286406, Renavam: 400206943, Placa: HJA-7720, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1027737-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE CASSOLA 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)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (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, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

VW/POLO SEDAN 1.6, placas MSQ8757, cor PRATA, ano e modelo 2009, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005163-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO SAMPAIO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN COSTA DOS REIS OAB - MT12728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, 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." 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005201-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BROETO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARY NORBERTO DA SILVA OAB - MT11408/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1005201-20.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: ROSANA BROETO DA SILVA 

IMPETRADO: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando a 

aparente incompatibilidade entre os elementos da ação na forma 

apresentada na peça de ingresso (pedido declaratório em mandado de 

segurança), determino que a parte autora seja intimada para esclarecer 

tais aspectos da controvérsia, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 12 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1005889-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO 

GROSSO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1005889-79.2018.8.11.0041 REQUERENTE: COOPNOROESTE - 

COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Como definido no 

artigo 1º, inciso I, § 1º do Provimento 004/2008 do Conselho da 

Magistratura do TJMT, as Varas Especializadas da Fazenda Pública 

possuem competência para “Processar e julgar os feitos em geral da 

Fazenda Estadual e Municipal, bem como as cartas precatórias cíveis de 

sua competência, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 

3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública.”. Em exame ao objeto da 

presente demanda, observa-se que a pretensão autoral controverte 

obrigação tributária oriunda de auto de infração imposto por órgão 

ambiental. Assim, confrontando as regras de distribuição da competência 

desta comarca com o objeto da presente demanda, constata-se que este 

juízo é incompetente para o processamento da presente ação, por versar 

sobre matéria de competência diversa das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca. Por tais motivos, declaro a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o presente feito, razão pela 

qual determino a redistribuição deste processo para Vara Esp. do Meio 

Ambiente desta Comarca[1]. Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março de 2018. JORGE IAFELICE DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Processar e julgar as ações de natureza 

civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do 

trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de 

Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais 

(Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de 

sua competência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003948-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE TOLDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE OAB - MT0016538A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1021183-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT OAB - SP295106-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

Outros Interessados:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira,manifestar quanto ao laudo pericial. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 366077 Nr: 4651-57.2009.811.0041

 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: JOSEFA FAUSTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR FEDERAL - 

OAB:6.821-B

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de restabelecimento de auxílio doença decorrente de 

acidente de trabalho com pedido de antecipação de tutela ajuizada por 

JOSEFA FAUSTINO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, onde requer seja o requerido compelido a 

conceder o auxílio por acidente de trabalho.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 20/48.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido (fl. 50/54).

Citado (fl. 55), o requerido apresentou contestação às fls. 57/65.

O Ministério Público manifestou-se pela produção de prova pericial e 

intimação das partes para especificação de provas às fls. 92/93.

Laudo pericial acostado às fls. 113/117v.

 Manifestação da parte autora acerca do laudo pericial às fls. 120/121.

É o relato do necessário.

Fundamento e DECIDO:

Consoante se depreende da redação do art. 59, da Lei n.º 8.213/91, o 

“auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”.

Por sua vez, de acordo com o disposto no art. 42 da Lei 8.213/91, o 

benefício da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.

 Já o art. 86 da referida Lei 8.213/91 claramente dispõe que “o 

auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, 

após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer 

natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para 

o trabalho que habitualmente exercia.”

In casu, a prova constante dos autos, em especial a pericial, revela que a 

autora não apresenta quadro incapacitante no momento, estando apta ao 

exercício de suas atividades laborais.

Por oportuno, transcrevo trechos do laudo pericial realizado (fls. 

113/117v):
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“4. DISCUSSÃO: Pericianda com diagnóstico de síndrome do túnel do 

carpo, associado a artrose nos joelhos, lombalgia crônica, estando em 

acompanhamento médico e em uso de medicamentos. Não apresenta 

comprometimento funcional ao exame clinico pericial que a incapacite para 

a sua atividade laboral habitual estando compensada sua patologia. 

Conforme se observa nos laudos médicos presente nos autos, assim 

como os exames complementares realizados podemos concluir pela 

presença de nexo causal entre a patologia síndrome o túnel do carpo e 

sua atividade laboral.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fato expostos, conclui-se que a pericianda 

apresenta capacidade laboral. Não apresenta limitação para a vida 

independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo

(...)

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo 

Requerente?

Resposta: decorrente de acidente de trabalho.

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as 

consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua 

capacidade funcional?

Resposta: Apresenta patologias estáveis clinicamente, sem redução de 

sua capacidade funcional.

(...)

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades 

que anteriormente exercia?

Resposta: Não.”

Desse modo, a rigor dos quesitos apresentados para a perícia, verifica-se 

que a autora não faz jus à concessão do auxílio litigado, posto que possui 

atestada capacidade laboral.

Nessa alçada, o judiciário mato-grossense posicionou-se da seguinte 

forma em caso análogo:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE 

DE TRABALHO –– LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por 

documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o 

benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício 

previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor 

para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e 

este estiver corroborado por documentos.” (TJMT - Ap 136105/2016, DR. 

JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). 

(negritamos)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DO AUXÍLIO- CIDENTE E CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL– NÃO 

COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS 

DOS ARTIGOS 42 E 86 DA LEI Nº 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 86 da 

Lei nº 8.213/91, só é devido o auxílio- acidente a segurado, vítima de 

acidente de trabalho, quando as sequelas implicarem na redução da sua 

capacidade laborativa. Ausente a incapacidade laboral permanente, 

atestada por laudo pericial oficial, é indevido o benefício previdenciário e 

aposentadoria por invalidez. (TJMT – Ap 88379/2016 – Segunda Câmara 

de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 15.8.2017, 

p. DJE 29.8.2017). (ressaltamos)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE 

DE TRABALHO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO 

APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO NOVO – REJEITADA – 

REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA E SUBSEQUENTE 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PARA O TRABALHO 

– NÃO CONFIGURADA – REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO 

BENEFÍCIO – NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A ausência 

de análise de documento novo não enseja a nulidade da sentença, ainda 

mais, aportado aos autos quando a questão de mérito já havia sido dirimida 

por ocasião da prolação do decisum atacado. Não demonstrada a 

incapacidade permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a 

qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.” (TJ/MT – Ap 

105341/2015 – Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. 

Márcio Vidal, j. 6.6.2016, p. 13.6.2016). (grifamos)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE 

DE TRABALHO –– LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO 

COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por 

documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o 

benefício previdenciário por incapacidade laboral. É devido o benefício 

previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor 

para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e 

este estiver corroborado por documentos.” (TJMT - Ap 136105/2016, DR. 

JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017). 

(destacamos)

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pedido da inicial, extinguindo 

o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Condeno a requerente em custas processuais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua 

exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, que fica, desde 

já, concedida.

Após, transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1273327 Nr: 28764-94.2017.811.0041

 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: MIRIAN CAVALCANTE VITÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE 

CUIABÁ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILLY GOMES DA COSTA - 

OAB:15934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o 

presente processo, o que faço com base no artigo 485, I e VI, §3° do 

CPC.Sem custas processuais, em face da isenção prevista no artigo 10, 

XXII da Constituição Estadual. Honorários advocatícios incabíveis na 

espécie, consoante a Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.P.I.Cumpra-se. Cuiabá/MT, 13 de março de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 976475 Nr: 12385-49.2015.811.0041

 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: L. C. VICENTE MADEIRAS EPP, LUIZ CARLOS VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISAIAS EUGENIO - OAB:16.674-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 976475 – Mandado de Segurança

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.
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Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1022194 Nr: 33022-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACYRA BENTO DA SILVA, LUIZ MAURO 

CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 1022194 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 209/212v e 352/363.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377000 Nr: 13526-16.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIPEM-CENTRO DAS INDÚSTRIAS EXPORTADORAS E 

IMP. DE MADEIRA DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO DA SEC. DE EST. DE FAZ. DO ESTADO DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO 

- OAB:8250-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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1016753 Nr: 30465-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALYTA MARCONATO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 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): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 32001 Nr: 2646-44.1981.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINO ROCHA DE ALMEIDA, VILSON ROCHA DE 

ALMEIDA, ALCION ROCHA DE ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZINHA FREIRE SIGNOLI, WERNER EMIL 

KUDIESS, ADOLF GEORG KUDIESS, ERIKA KUDIESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILTON SANCHES - 

OAB:3510-B/MT, JENZ PROCHNOW JUNIOR (PROCURADOR DO 

ESTADO) - OAB:5432/B, SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:4960-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:3325-MT, ALEXANDRE MERIGHI - OAB:8180/MT, CLODOALDO A 

G. QUEIROZ - OAB:DEF. PUBLICO, FABIANA HERNANDES MERIGHI - 

OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431, GIAN CARLO LEÃO 

PREZA - OAB:8431/MT, LUCIMARA RODRIGUES COR - OAB:2421, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:24.821, LUDOVICO ANTONIO 

MERIGHI - OAB:905-A/MT, RUDI RUBIN MATTER - OAB:RS 4468

 Vistos etc.

Em que pese os argumentos contidos na certidão retro, oportunizo 

novamente o Estado de Mato Grosso à manifestação acerca dos cálculos 

de fls. 1184/1185, no prazo de 10 (dez) dias.

 Transcorrido o interregno epigrafado, imediatamente conclusos.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 390849 Nr: 26573-57.2009.811.0041

 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: TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGER - AG. ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS - MT, CONSELHO ESTADUAL DE TRANSPORTES - 

CET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - 

OAB:14522/MT, ELTON RUBENS DO ESPIRÍRITO SANTO - OAB:7463, 

gilmara aparecida arruda sales - OAB:13255-E, PAULO ROBERTO 

MOSER - OAB:9.932-B/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - OAB:8750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 390849 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 930, intime-se a parte autora, através de 

mandado, nos moldes do comando judicial de fl. 927.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1048408 Nr: 45683-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA PENHA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Autos n.º 1048408 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 88/96 e 142/151.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 866321 Nr: 6630-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUZÉBIA DA COSTA, JOSEFINA SENE ZARK, 

IDALINA XAVIER BUENO, JOSE DAMIÃO ALVES DOS ANJOS, JONATAS 

DE SOUZA BENEVIDES, PATRICK COSTA PEREIRA, SEBASTIÃO 

SANTANA BOTELHO, LIRA QUEIROZ DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC ESTADO - OAB:

 Autos n.º 866321 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 127/131 e 168/173v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 867496 Nr: 7551-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA MARIA DINIZ DE OLIVEIRA, BRUNA DINIZ DE 

OLIVEIRA, MÁRCIA REGINA DEVAUX MIRANDA, EUNICE RIBEIRO DA 

COSTA, ELIZABETH DOS SANTOS, IOLESANDRA DO NASCIMENTO LIMA, 

MATILDE CURVO DE MORAES, GONÇALINA FATIMA DA SILVA, CALITA 

PEREIRA NUNES E SILVA, SIRLANGE LEMES DE MORAES 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 (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Autos n.º 867496 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 112/116 e 148/153v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 953285 Nr: 1640-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA VALDOICÊ NASCIMENTO SANTOS, HELENA 

MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, MARIA DA GUIA PEREIRA MACEDO, 

JUVENAL VITAL DA ROCHA, LUCIANA MAXIMIANA RODRIGUES, MARIA 

DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA GOMES, LUZINETH DE OLIVEIRA TEIXEIRA

 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: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Autos n.º 953285 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento.

Para tanto, determino que o Estado seja intimado para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar aos autos o documentos mencionados à fl. 182.

Após, intimem-se as partes, no prazo sucessivo de 30 dias, para que 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos (art. 510, CPC).

Oportunamente deliberarei sobre a necessidade de nomeação de perito 

para a realização dos cálculos, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 857712 Nr: 59941-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DE MELO SILVA, CONCEIÇÃO DE ARRUDA, JOSÉ 

MARQUES DE MORAIS, TEREZA LUCINDA DOMINGOS DIESEL, EDICREIA 

ROSA DE MAGALHÃES COSTA, JOSE TORRES DA SILVA, LIDIA TORRES 

DA SILVA, JOSE COSTA DE SOUSA, DOATIL ANTONIA DE MORAIS, 

VALQUIRIA DONIZETE DA SILVA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 857712 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 127/131 e 158/163v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026906 Nr: 35321-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO CHAVES NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148

 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 das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos
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 Cod. Proc.: 1061050 Nr: 51453-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO MARTINS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:OAB/MT 7.174, MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - 

OAB:18201/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Autos n.º 1061050 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 96/104 e 155/160v.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 838638 Nr: 43240-79.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI TEREZINHA FOLGIARINI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 12.371, KLEBER PINHO DE SILVA - 

OAB:10735/OAB/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

 Autos n.º 838638 – Liquidação de sentença

 Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença e no v. 

acórdão de fls. 49/53 e 84/90.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 346141 Nr: 16390-61.2008.811.0041

 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: CLEMENTINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA LAGES 

ECHEVERRIA - PROCURADORA FEDERAL DO INSS - OAB:

 Vistos etc.

Intime-se, os patronos para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

endereço e telefone atualizado do Requerente, sob pena de extinção.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035357-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANGELA TOTI VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA RIBEIRO DE FREITAS OAB - MT0018069A (ADVOGADO)

Mauricio Magalhães Faria Neto OAB - MT0015436A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Mantenho a decisão agravada por seus próprios 

fundamentos. Prestei informações em separado, por meio do Ofício n. 

16/2018/GAB-2VEFP. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 358531 Nr: 29011-90.2008.811.0041

 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: MARIA BRANCO BARBOSA, DIANA BRANCO BATISTA 

MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SUS)

 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: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - Proc. do Estado - OAB:3968/MT

 Autos n.º 358531 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Tendo em vista o petitório retro, intime-se a requerente para, no prazo de 

05 (cinco) dias, juntar aos autos 03 (três) orçamentos atualizados para a 

aquisição dos fármacos, em montante suficiente para 03 (três) meses de 

tratamento, bem como, relatório médico atualizado demonstrando a 

necessidade de uso dos medicamentos e a sua posologia.

Sem prejuízo, para maior elucidação quanto à real necessidade na 

aquisição do medicamento pleiteado, determino a remessa dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico/NAT para elaboração de parecer técnico, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Vindo aos autos os documentos referenciados, intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, requerer o que 

entender de direito.

Intime-se

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867102 Nr: 7259-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA CRUZ EVANGELISTA, KATIANE DE ALMEIDA 

SARAIVA, FRANCISCA LUZIA ALVES, LUCIO MARÇAL JARA, LUZINETE 

DUAILIBI, MARIA DE MORAES PINTO, JOÃO BATISTA SILVEIRA DE AVILA, 

MARINALVA FERREIRA DA SILVA, MARIA NEVES DE FRANÇA, 

MISAELITA DE MORAES LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12.464-A/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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944007 Nr: 56891-47.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA SILVINA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ANTONIO GUERRA - 

OAB:16276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018499 Nr: 31171-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALLENE DE SOUZA GONÇALVES

 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: 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 841510 Nr: 45763-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ SERGIO DE ASSUNÇÃO BELMONTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO 

SILVA - OAB:12027, LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS - 

OAB:21.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA NOVIS NEVES 

PEREIRA LIMA - OAB:PROC. DO EST/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MÁRIO DONAL 

SPALATTI, para devolução dos autos nº 45763-64.2013.811.0041, 

Protocolo 841510, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1054135 Nr: 48395-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17.565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032636-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BEZERRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLAINY MARIA ARAUJO LOPES OAB - MT20532/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

VW/POLO SEDAN 1.6, placas MSQ8757, cor PRATA, ano e modelo 2009, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011002-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI QUINTINO DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 00.000.000./0000-00 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Isto posto, HOMOLOGO 

o pedido de desistência formulado pelo Impetrante, e de consequência, 

com base no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquivem-se com as respectivas baixas. Sem custas e 

honorários, posto que incabíveis à espécie. P.R.I. 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: 1034271-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMARA APARECIDA DE BARROS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS CORREA DE MELLO OAB - MT8690/O (ADVOGADO)

MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO OAB - MT0017461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 
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MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR DAS PARTES para ciência da sentença proferida 

nos autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: Posto isso e por tudo 

mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o artigo 485, inc. III, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento do mérito. Sem custas e honorários por serem incabíveis à 

espécie. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. P.R.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028988-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA OAB - MT0014962A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Diante de todo o exposto, 

DECLINO A COMPETÊNCIA em favor da Vara Especializada da Infância e 

Adolescência da Capital. Promova-se a remessa dos autos ao juízo 

competente. Providencie-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR Juiz de Direito" 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006300-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA GOMES FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEOMAR FERREIRA SILVA OAB - MT15495/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (RÉU)

GESTOR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - AMBITO ESTADUAL (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Gestor do Sistema Único de Saúde Gestão Plena (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "(...)Deste modo, nos termos do art. 

321 do CPC, bem como à vista do princípio da economia processual, 

faculto à parte autora emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntar os documentos mencionados, bem como para justificar o valor dado 

à causa ou promover as devidas adequações. Decorrido o prazo com ou 

sem manifestação, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR JUIZ DE DIREITO" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 838266 Nr: 42970-55.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÉLSON CAMILO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - 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.: 895569 Nr: 26784-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IREIDE DE OLIVEIRA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B MT, FRANCISCA DESÁ - OAB:16.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/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.: 1006187 Nr: 25999-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANK ANTONIO DA SILVA - 

OAB:12.372/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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 786489 Nr: 40387-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO LEÃO DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SOBRINHO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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. Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa 

pela Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos, 

atualmente em R$ 57.240,00 (cinquenta e sete mil duzentos e quarenta 

reais). Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à 
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análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, 

uma vez que a teor do artigo 2º da Lei 12.153/2009, “É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos”. Disposto, ainda, na resolução nº 004/2014/TP: “§ 1º. 

Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, 

na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor 

máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a: 

(...) IX – anulatórias, declaratórias, monitórias, obrigações de fazer, de dar 

e de não fazer; X – indenizatórias; (...)” Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Portanto, 

diante do caráter absoluto da competência prevista no art. 2º da Lei nº 

12.153/09, somente o valor da causa e a matéria podem ser utilizados 

como critérios para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme entendimento já firmado pelo STJ: “AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO. ARTIGO 6º, INCISO I, DA LEI Nº 10.259/2001. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. 

COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O 

artigo 6º, inciso I, da Lei nº 10.259/2001, apontado como violado no 

recurso especial, não se constituiu em objeto de decisão pelo Tribunal a 

quo, nem embargos declaratórios foram opostos, ressentindo-se, 

consequentemente, do indispensável prequestionamento, cuja ausência 

inviabiliza o conhecimento da insurgência especial, a teor do que dispõe o 

enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Esta Corte 

Superior de Justiça firmou entendimento de que os Juizados Especiais 

Federais possuem competência para o julgamento das ações de 

fornecimento de medicamentos em que haja litisconsórcio passivo 

necessário entre a União, o Estado e o Município, cujo valor da causa não 

exceda sessenta salários mínimos, sendo desinfluente o grau de 

complexidade da demanda ou o fato de ser necessária a realização de 

perícia técnica (REsp nº 1.205.956/SC, Relator Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, in DJe 1º/12/2010 e CC nº 107.369/SC, Relator Ministro 

Luiz Fux, Primeira Seção, in DJe 19/11/2009). 3. Agravo regimental 

improvido.” (AgRg no REsp 1222345/SC, Rel. Ministro HAMILTON 

CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011) 

Cabe salientar, que nas ações de saúde o valor pretendido a título de 

medicamento deve ser multiplicado por doze vezes o valor do 

medicamento para fixação de competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. No caso concreto, o valor equivalente a três meses de 

tratamento com o fármaco pleiteado gira em torno de R$ 485,98 

(quatrocentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), 

enquadrando-se no teto de 60 (sessenta) salários mínimos. Por todo o 

exposto, declino a competência a 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. AGAMENON 

ALCÂNTARA MORENO JUNIOR JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005571-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES MARQUES PADILHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLETE DE FATIMA FURINI OAB - MT24249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (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 do teor do ofício de Id. 12205639 e para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento e apresentar a guia de 

diligência do oficial de justiça. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1031717-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES OAB - MT0003934A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para comparecer à audiência preliminar conciliatória, 

designada para o dia 24/04/2018 às 15 horas, conforme decisão proferida 

nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, a seguir, transcrita: DECISÃO: Vistos e etc. Trata-se de 

Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por perdas e danos c/c 

pedido liminar de tutela provisória específica ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, em desfavor de 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO (AMMP), que 

teve decisão proferida no seu nascedouro agravada e apreciada pelo 

digno relator Des. Márcio Vidal, que concedeu efeito suspensivo, 

tão-somente para determinar a realização de audiência preliminar de 

conciliação, por este Juízo. Considerando a determinação constante na 

decisão de agravo de instrumento nº 1013998-45.2017.811.0000, para 

que se dê o devido prosseguimento ao feito com vista à designação de 

audiência preliminar conciliatória, designo tal solenidade para o dia 

24/04/2018 às 15 horas, nos moldes do artigo 334, caput do CPC/2015. 

Ultimadas tais providências, façam-me os autos incontinenti conclusos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, atentando-se para a correta 

intimação das partes e notificação do Ministério Público. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 731989 Nr: 28140-55.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMAR DEODATO CORREA

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Manifeste-se o AUTOR, acerca das informações prestadas pela 

Secretaria de Estado de Saúde por meio do ofício nº 1222/2018.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1004187 Nr: 25219-84.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO OTAVIANO OLIVEIRA FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARYSSA BORGES LEITE - 

OAB:11778, OTAVIA VEXEL FONTES - OAB:OAB/MT 18.886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3.632

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 460263 Nr: 29556-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON THOMAZ MALDONADO, THOMAZ MALDONADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 307104 Nr: 16360-60.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSAO WATANABE, ARTUR CONY CAVALCANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDAED-MT SIDICATO DOS DESP. E AUTO 

ESCOLA DO ESTADO DO MT, DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DO ESTADO DE MT, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484/MT, RODRIGO DE MORAIS FURLANETTI - OAB:14.361 OAB 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT, ELISABETE FERREIRA ZILIO - PROC. DO ESTADO - 

OAB:2.848, LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDÁ - OAB:10.827 / 

MT, MARCIA REGINA SANTANA DUARTE - OAB:3194/MT, NIVALDO DE 

ALMEIDA CARVALHO - OAB:3.826/MT

 Vistos.

Intime-se o Exequente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 875983 Nr: 14085-94.2014.811.0041

 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: ALBERTINO ANTUNES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON S. QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com 

fundamento no artigo 487, I, 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 

praxe.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de março de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 950964 Nr: 334-06.2015.811.0041

 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: PAVÃO TRANSPORTES LTDA, LUIZ GUSTAVO AIDAR 

PAVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES JOSE DOS REIS - 

OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

 O E. STJ afetou os REsp 1692.023/MT e 1699.851/TO e os EREsp 

1.163.020/RS ao rito dos recursos repetitivos, com a suspensão, em todo 

o território nacional, inclusive nos juizados especiais, dos processos que 

tenham por objeto a exclusão/inclusão das tarifas TUSD e TUST da base 

de cálculo do ICMS incidente nas faturas de energia elétrica – TEMA 986.

Diante disso e com fundamento no art. 982, I do CPC, DETERMINO que este 

feito permaneça com o seu processamento suspenso até o julgamento do 

incidente de resolução de demandas repetitivas, ou então, pelo prazo de 

01 (um) ano, contado da data da afetação efetuada pela Egrégia Corte, 

ocasião em que voltará a tramitar normalmente, salvo em caso de decisão 

fundamentada do relator do recurso em sentido contrário (art. 980 e seu 

parágrafo único do CPC).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 908047 Nr: 35564-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais), a ser acrescida de juros da caderneta de poupança a 

partir do evento danoso (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e 

correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula nº 362 do 

Superior Tribunal de Justiça).Sem custas. Condeno o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

condenação (Súmula nº 326 do Superior Tribunal de Justiça).Decisão não 

sujeita ao reexame necessário, nos termos do artigo 496, § 3º, II, do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de 

março de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 228349 Nr: 35495-29.2005.811.0041

 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: ABILIO DA PAIXÃO ALMEIDA, NECI PEREIRA DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MOREIRA FELIX - 

OAB:194.536, MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1004609 Nr: 25368-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 
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OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 246885 Nr: 14566-38.2006.811.0041

 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 FRANCISCO PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAIANA APIO - OAB:16103-MT, 

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - OAB:OAB/MT 10.657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA - OAB:5735

 Vistos.

Intime-se o Estado tanto acerca da decisão, quanto dos cálculos 

apresentados pela Contadoria, além do pedido "retro", sob pena de 

preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027031 Nr: 35359-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA GALBIATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1259627 Nr: 24281-21.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação a execução apresentada é tempestiva. Assim, 

impulsiono os autos para a parte exequente se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1257989 Nr: 23659-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENILDES BENEDITA CORREA DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO COSTA ALVARES SILVA 

- OAB:15.127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação a execução apresentada é tempestiva. Assim, 

impulsiono os autos para a parte exequente se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 830763 Nr: 36456-86.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 952821 Nr: 1404-58.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ALICE DA SILVA, ADILES GOMES DA SILVA, ADI 

GOMES DA SILVA, BENEDITA DE SOUZA SILVA, EMILIANA FRANCISCA 

DA SILVA, ANTONIA MARTIMIANA VICENTE DE MIRAN, MANOELITO 

PEREIRA, LAUDELINA RODRIGUES FARIA, ANDERSON CREITON PEREIRA, 

FLAVIO JOSE ALVES DE VASCONCELOS

 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: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 754325 Nr: 6299-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS DOUGLAS DIAS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CASTRO DE 

ARRUDA - OAB:12517

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 307341 Nr: 16519-03.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDA NIZE GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MONREAL ROSADO - 

OAB:2883-A/MT, MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ - OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:16626/PR, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - 

OAB:3.928/MT

 Vistos.
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Certifique-se acerca da tempestividade da impugnação aos cálculos 

apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Cumpra-se com urgência, vez que o AUTOR possui benesses da 

tramitação prioritária, ficando ressalvada a hipótese do art. 1.048, inciso I 

do CPC/2015.

"Art. 1.048. Terão prioridade de tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, 

os procedimentos judiciais:

I - em que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos ou portadora de DOENÇA GRAVE, assim 

compreendida qualquer das enumeradas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 

7.713, de 22 de dezembro de 1988;"

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 908047 Nr: 35564-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO DE SOUZA CORREA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:OAB/MT 17.309, JOSE DE LIMA FERNANDES - OAB:2234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI 

NETO - PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido 

ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 

(vinte e cinco mil reais) a cada um dos Requerentes, a ser acrescida de 

juros da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54 do 

Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo IPCA a partir desta 

data (Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça).Sem custas. 

Condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor da condenação (Súmula nº 326 do Superior 

Tribunal de Justiça).Decisão não sujeita ao reexame necessário, nos 

termos do artigo 496, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 13 de março de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 931445 Nr: 50105-84.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA CAMPOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:16.377/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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873073 Nr: 11871-33.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA LUCIO SINGH, GRACIELI LORENCI, EUNICE DA 

ROSA, ELIANA SANCHES RALLO, DARCI MADALENA DE ALMEIDA, 

KARINE OLIVEIRA JANKE, KEILA VIVIANE GOMES DANTAS DOS 

SANTOS, IVANIA RIBEIRO DA SILVA, LUCINETE SILVA GOMES, 

LUCIVANE VAZ PORTO

 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: 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.: 924811 Nr: 46365-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALQUIRIA JOVENILLA RAMOS

 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: 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 Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 327434 Nr: 541-49.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LAMEU DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON MORAES COSTA - 

OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelino Caetano da Silva - 

OAB:7.961/MT

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 289601 Nr: 10129-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - SINDEPO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:3194/MT

 Vistos, etc.

 1 – Caso necessário, registre-se e autue-se como Cumprimento de 

Sentença.

 2 – Ao Executado para, querendo, impugnar o pedido de Cumprimento de 

Sentença, no prazo legal (artigo 535 do Código de Processo Civil).

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1041581 Nr: 42346-35.2015.811.0041

 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: ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA E BOMBEIRO 

MILITAR DE MATO GROSSO, WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6.843/MT, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO - OAB:23651, 
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JABES ALBERTO DIAS - OAB:17.005/MT, PEDRO CORREA FRANCO - 

OAB:22.926, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:7031, TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - 

OAB:OAB/MT 7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos.

Especifiquem as partes as provas que desejam produzir, no prazo de 10 

(dez) dias.

Após, colha-se o parecer ministerial.

Por fim, voltem os autos conclusos para saneamento, sem prejuízo do 

julgamento antecipado do mérito, caso cabível.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 152436 Nr: 6573-12.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOSÉ DE SOUZA, ANA LÚCIA RICARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Assim, HOMOLOGO os valores apresentados pela CONTADORIA 

JUDICIAL para que operem seus jurídicos e legais efeitos.

Preclusa essa sentença homologatória, certifique-se nos autos, 

consoante determinação da Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão 

proferida nos autos de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 

0170781-87.2014 aliada a Resolução nº 115 do CNJ, determino a 

expedição do oficio requisitório (art. 535, §3º, inciso I do CPC/2015) ao 

Tribunal de Justiça, no valor supramencionado, na forma requerida à fl. 

598.

Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

Intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se paga, 

ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação total.

Cumpra-se, expedindo o que for necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 434870 Nr: 13772-75.2010.811.0041

 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: MARIA DA PENHA BRAGA DE OLIVEIRA, MARIA DA 

PENHA DE SOUZA OLIVEIRA, MARIA DA PENHA SILVA, MARIA DA SILVA 

E SOUZA, MARIA DA SILVA TEIXEIRA, MARIA DALVA DE CARVALHO 

REIS, SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT - 

SINTEP, MARIA DALVA DE SOUZA SIQUEIRA, MARIA DALVA GALVÃO 

MARQUES, MARIA DALVA LIMA SOBRINHO CASTANON, MARIA DALVA 

VILA REAL NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos e etc.

Tendo em vista o pedido de cumprimento de sentença interpelado pelo 

patrono dos exequentes, nos moldes do artigo 534 do CPC/2015, intime-se 

o ente público-executado, na pessoa de seu representante legal, para, 

querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias, 

conforme art. 535, caput, do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

Após, concluso para análise.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 749442 Nr: 807-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRATA ENGENHARIA LTDA, Thalita Laila Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITHA LAILA RIBEIRO - 

OAB:14887/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos.

Diga o ente público - devedor.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 60478 Nr: 10791-59.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228, RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - OAB:5.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:PROC.GERAL-ADJU, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos.

Cumpra-se o item "3" da decisão proferida à fl. 542.

Após cls.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006327-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 DECISÃO Numero do Processo: 

1006327-08.2018.8.11.0041 IMPETRANTE: RICARDO CORREA MARQUES 

IMPETRADO: PRESIDENTE DO DETRAN - MT Vistos e etc, Ricardo Corrêa 

Marques impetrou Mandado de Segurança com Pedido Liminar contra 

suposto ato arbitrário e ilegal praticado pelo Presidente Diretor do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, 

postulando um provimento jurisdicional que autorize o licenciamento do 

veículo, quanto ao exercício de 2018, sem a exigência do recolhimento das 

multas de trânsito impostas, além da anulação das multas e, por 

consequência, a retirada da pontuação das infrações da sua CNH. Alega 

que é proprietário do veículo marca/modelo VW/CROSSFOX, ano/modelo 

2011/2012, placas NPK - 3102, que ao tentar emitir o CRLV (Certificado de 

Registro e Licenciamento do Veículo), tomou conhecimento da existência 

de multas no prontuário do veículo, sendo-lhe, consequentemente, negada 

a emissão do correspondente documento de porte obrigatório para o 

tráfego regular. Relata, ainda, que está impossibilitado de obter o 

licenciamento, vez que a autoridade coatora esta vinculando o ato de tal 

procedimento administrativo com os pagamentos das multas existentes. 

Entretanto, informa que em nenhum momento recebeu qualquer notificação 

dos autos de infrações de trânsito aplicada pela autoridade coatora. 

Diante do que expôs, requer em sede liminar a concessão da ordem 

mandamental para determinar a autoridade coatora a proceder com o 

licenciamento ano/2018 de seu veículo, sem o pagamento prévio das 

multas pré-existentes. Com a inicial vieram os documentos introdutórios. É 

o relatório. Decido. Inicialmente, recebo a emenda da petição inicial. O 

artigo 7º, III da Lei 12.016/09, preceitua que ao despachar a inicial, o juiz 

ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando 

houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a 

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida...”. Pelos documentos 

trazidos com a exordial, verifico estar presente o fundamento relevante 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 207 de 514



para o acolhimento da liminar, pois, segundo ponderado, a autoridade 

coatora não providenciou a prévia notificação ao impetrante sobre a multa 

existente. Saliento que é assegurado a todos o direito constitucional de se 

defender das multas impingidas, utilizando-se de recursos administrativos 

e judiciais, antes de qualquer “ataque” ao seu patrimônio. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso vem se pronunciando nesse sentido: 

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO 

DE VEÍCULO – PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS EXIGÊNCIA – LIMITAÇÃO 

ÀQUELAS QUE CUMPREM O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – 

NECESSIDADE. ANULAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS – 

NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE. 

Somente é exigível o prévio pagamento de multas para o licenciamento de 

veículo quando verificado o requisito da dupla notificação; logo, em 

relação àquelas que não o atendem, a exigência reveste-se de ilegalidade. 

O mandado de segurança, em face de seu estreito rito, não tolera ampla 

discussão sobre fatos e provas. Sentença retificada em parte. (ReeNec 

174033/2015, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara Cível, Julgado em 

23/02/2016, Publicado no DJE 04/03/2016). Esse também é o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica na Súmula 127: “É 

ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de 

multa, da qual o infrator não foi notificado.” A demora na apreciação da 

liminar impedirá o impetrante de utilizar-se do seu veículo, o que acarretará 

a ineficácia da medida, caso só venha a ser apreciado o pleito no 

julgamento final do mandamus. Diante ao exposto, DEFIRO a liminar 

pretendida, determinando que a autoridade coatora realize o licenciamento 

do veículo marca/modelo VW/CROSSFOX, ano/modelo 2011/2012, placas 

NPK - 3102, cor predominante PRATA, renavam nº 00328098914, 

independentemente do pagamento de multas indicadas na inicial. 

Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, bem 

como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de março de 

2018. Paulo Márcio Soares de Carvalho Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435142 Nr: 14011-79.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 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: LÍLIAN PAULA ALVES 

MODESTO DA COSTA (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 942072 Nr: 55787-20.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA ROQUE LELES GAUDENCIO, SONIA 

VANICE GONÇALVES MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 968420 Nr: 8474-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARISA MOLTER VOLPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851051 Nr: 54042-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CRISTINA EDMEIRESTELLA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1045247 Nr: 44031-77.2015.811.0041

 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: ANGELA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR GONÇALVES 

BENITES - OAB:12.035-A/MT, MILTON DIEGO A. DE ALCANTARA - 

OAB:1705E/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 À vista do exposto, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, 

determino a suspensão do presente processo até ulterior deliberação da 

Corte Superior.

Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da Fazenda Pública 

que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 316656 Nr: 20181-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KANTARO MIYAMOTO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE J. PSENZIUK 

CARVALHO - OAB:5262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que decorreu o prazo para a parte requerida, sem manifestação. 

Assim, impulsiono os autos para intimar a parte autora para requerer o que 

bem entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 725368 Nr: 21090-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERVAZIO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Fica o(a) Advogado(a) MARIA DEISE TORINO, OAB/MT 7589-B, 

intimado(a) para devolver os autos retirados em carga, com prazo 

expirado, no prazo de 03 (três) dias. Favor desconsiderar a intimação se 

já houve devolução dos autos após esta intimação (Publicação efetuada 

independentemente de despacho, conforme as diretrizes instituídas pela 

Portaria nº 80/2016 – CGJ).

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 440092 Nr: 16890-59.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACEDO VEÍCULOS LTDA, NEREU MUNIZ DE 

MACEDO FILHO, NELSON PAIXÃO DOS SANTOS, PAULO SOUZA DE 

FREITAS, GENECY NICOLAU DE PAIVA, LUIZ DE MENEZES ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MARIA MELLO 

CAPELARI - OAB:SC 47.642, GABRIELLE THAMIS NOVAK FOÉS - 

OAB:SC 34.622

 Vistos etc...

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificada e 

representada, propôs a presente Ação de Execução por Título 

Extrajudicial contra Macedo Veículos Ltda. e Outros, alegando, em síntese, 

que é credora da parte executada, pela importância líquida e certa de 

R$228.776,72 (duzentos e vinte e oito mil setecentos e setenta e seis 

reais e setenta e dois centavos), por força da Certidão de Dívida Ativa nº 

20104327 (fl. 10).

Às fls. 44/68, o executado Nereu Muniz de Macedo Filho apresentou 

incidente de exceção de pré-executividade alegando que à época dos 

fatos geradores (01/03/2008 a 31/03/2008) ainda não fazia parte do 

quadro societário da empresa, cuja entrada se deu em 24/03/2008, logo, 

sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Alega 

também que o processo administrativo foi movido apenas e tão somente 

contra a sociedade empresária, em nenhum momento teve ciência até 

porque, não há notificação específica para os sócios.

 Sustenta a nulidade absoluta do lançamento do crédito tributário, pois o 

procedimento fiscal é ilegal e viciado, portanto, carece de liquidez e 

certeza a CDA.

Afirma ser inconstitucional a multa aplicada no percentual de 100% (cem 

por cento), pois já entendeu o Supremo Tribunal Federal o caráter 

confiscatório das multas tributárias, devendo ser reduzida.

 Ao final, requer a procedência da exceção, com a sua exclusão do pólo 

passivo da lide, em razão de não ter figurado na empresa no período 

fiscalizado; a declaração da nulidade da execução com a manifesta 

ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, alternativamente 

pleiteia a redução da multa para o percentual de 20% (vinte por cento).

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual (fls. 135/138) afirma a 

necessidade de dilação probatória com relação a ilegitimidade passiva do 

executado/excipiente, devendo-se dar o devido prosseguimento ao feito. 

Informa, na oportunidade, que o documento da JUCEMAT demonstra que 

sua entrada no quadro societário, como administrador da empresa, 

remonta a 20/08/1997, dela se retirando em 24/11/2011 (fls. 139/145).

 Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de execução fiscal promovida pela Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificada e 

representada, propôs a presente Ação de Execução por Título 

Extrajudicial contra Agrenco Bioenergia Indústria e Comércio de Óleos 

Biodiesel Ltda. e Outros, alegando, em síntese, que é credora da parte 

executada, pela importância líquida e certa de R$228.776,72 (duzentos e 

vinte e oito mil setecentos e setenta e seis reais e setenta e dois 

centavos), por força da Certidão de Dívida Ativa nº 20104327 .

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo 

Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no 

nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão 

existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, 

pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da 

execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de 

embargos do devedor. Essa Exceção só pode ser relativa a matéria 

suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, 

independente de contraditório ou dilação probatória.”(grifo nosso)

Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matéria de ordem 

pública ou de nulidades absolutas que poderiam se apreciadas de ofício 

pelo magistrado ou ainda daquelas que não dependem de dilação 

probatória.

 O Superior Tribunal não diverge deste posicionamento, tanto que em 

julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia, com 

esteio no 543-C do Código de Processo Civil definiu: “1. A exceção de 

pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois 

requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é 

indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de 

ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem 

necessidade de dilação probatória.”(REsp 1110925/SP)

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Quanto a alegação do excipiente/executado Nereu Muniz de Macedo Filho 

pretendendo a sua exclusão do pólo passivo da ação por não fazer parte 

do quadro societário da empresa executada à época dos fatos geradores 

(2008), uma vez que sua entrada no quadro societário da empresa 

ocorreu apenas em 24/03/2008.

O momento da propositura da ação não tem o condão de definir a 

titularidade de débito tributário, mas sim o tempo do fato gerador, que no 

caso, remonta a março/2008, quando ainda pertencente ao quadro da 

empresa executada, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

 Verifico que, ao impugnar as alegações do excipiente, a Fazenda Pública 

Estadual, traz documentos contundentes que ilidem qualquer dúvida sobre 

a data da entrada do sócio executado na empresa como também a data da 

sua retirada. Assim, o documento fornecido pela JUCEMAT, no Portal do 

Registro Mercantil, traz a informação que Nereu Muniz de Macedo Filho 

começou a fazer parte do quadro societário da empresa em 20/08/1997 e 

a sua saída em 24/11/2011 (fl. 139)

A ilegitimidade passiva ad causam ocorreria apenas se as dívidas 

houvessem sido contraídas após a retirada do sócio da sociedade, o que 

não restou demonstrado no caso em questão, mesmo porque se verifica 

da CDA que o fato gerador é de março/2008, quando ainda integrava o 

quadro societário da empresa.

Ademais se encontra consolidado pelo STJ, quando consta o nome do 

sócio na CDA tal fato já faz presumir a responsabilidade pelas dívidas 

tributárias. Caso que se trata de presunção juris tantum, ao executado 

caberá ilidi-la por meio de provas a serem produzidas em sede de 

embargos à execução fiscal.

O STJ assim já decidiu, nos autos do REsp nº 1.110.925 - SP 

(2009/0016209-8), sob o regime do art. 543 - CPC :

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA 

DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA 

ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 
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PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando 

atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro 

de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja 

suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a 

decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. 

Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do 

art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 

25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA 

impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a 

inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, 

por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à 

execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 

543-C do CPC. – grifos acrescidos.

Vejamos outro julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE 

DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento 

interposto pela Fazenda Estadual contra decisão que acolheu exceção de 

pré-executividade oposta por responsável tributário constante da Certidão 

de Dívida Ativa, excluindo-o do pólo passivo da execução fiscal. 2. A 

questão controvertida desdobrou-se em dois aspectos: (i) a 

admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir a 

legitimidade passiva de sócio que figura como responsável tributário na 

CDA; (ii) a caracterização do vício em si na constituição do crédito 

tributário, em relação ao aludido sócio, tendo em vista a ausência de 

notificação deste na seara administrativa, conforme processo 

administrativo fiscal juntado na exceção de pré-executividade. 3. O 

Tribunal de origem prestou jurisdição completa, tendo em vista que 

analisou de maneira suficiente e fundamentada os pontos relevantes da 

controvérsia, denotando-se dos embargos de declaração mero 

inconformismo contra julgamento desfavorável. 4. No âmbito da exceção 

de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no 

próprio título que possam ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além 

de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, sem 

necessidade de dilação probatória. 5. A Primeira Seção consolidou o 

entendimento de que: (i) se a execução foi ajuizada apenas contra a 

pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o 

ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das 

circunstâncias previstas no art. 135 do CTN; (ii) apesar de serem os 

embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, 

admite-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se 

faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser 

conhecidas de ofício pelo magistrado (REsp nº 1.104.900/ES, Rel. Min. 

Denise Arruda, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 01/04/2009). 

6. No julgamento do REsp nº 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 

julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, a Primeira Seção deixou 

assente que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal 

promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de 

Dívida Ativa, porque a demonstração de inexistência da responsabilidade 

tributária cede à presunção de legitimidade assegurada à CDA, sendo 

inequívoca a necessidade de dilação probatória a ser promovida no âmbito 

dos embargos à execução. 7. Sendo os embargos o meio próprio de 

defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade 

passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome 

dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de 

dilação probatória. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ, 1ª Turma, AgRg 

no REsp 1512277 / ES,AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2015/0011405-9, Relatora Ministra MARGA TESSLER. Julgado em 

07/05/2015).

Se não bastasse isso, registro que convenções particulares celebradas 

entre os sócios a respeito da administração da empresa ou deliberações 

firmadas em alterações contratuais, sobre a responsabilidade pelo ativo e 

pelo passivo da sociedade, em caso de retirada de sócios, não são 

oponíveis à Fazenda Pública que tem a seu favor o artigo 123 do CTN.

TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL. 

DEVER INSTRUMENTAL. EVENTO FUTURO E INCERTO. ACORDO ENTRE 

PARTICULARES. INOPONIBILIDADE AO FISCO. 1. A recorrente sustenta a 

tese recursal de que o auto de infração é insubsistente, porquanto inviável 

o recolhimento do ISS ante a inexistência do pressuposto essencial do 

tributo, qual seja, o elemento quantitativo atinente à base de cálculo. 2. A 

incerteza quanto ao novo valor do serviço prestado não afasta o dever do 

contribuinte de emitir a nota fiscal e promover o recolhimento do ISS, nos 

exatos termos já existentes quando da ocorrência do fato gerador. 3. No 

sistema tributário, as convenções particulares não são oponíveis à 

Fazenda Pública. A relação tributária se estabelece entre o Fisco, de um 

lado, como seu sujeito ativo, e, de outro, o contribuinte, como seu sujeito 

passivo. É uma relação de natureza objetiva, onde não devem ser 

admitidos elementos estranhos, a teor do disposto no art. 123 do Código 

Tributário Nacional. 4. A emissão da nota fiscal é dever instrumental 

imposto ao contribuinte com vista a facilitar o controle fiscal, pois a relação 

jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu 

(obrigação tributária principal), como ao conjunto de obrigação acessórias 

que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. A 

relevância da obrigação acessória, instituída como o dever de fazer ou 

não fazer ou de tolerar que se faça, tem o escopo de controlar o 

adimplemento da obrigação principal. 5. (...). (STJ – Resp 1285939, 

Segunda Turmas, Rel. Min. Humberto Martins, Julgado em 13/08/2013) – 

grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE - CABIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

EX-SÓCIO - AFASTADA - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - LIMITAÇÃO 

AOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A OPERAÇÕES ANTERIORES À 

TRANSFERÊNCIA DA EMPRESA - RECURSO PROVIDO. Em caso de 

sucessão, remanesce a responsabilidade do ex-sócio da empresa quanto 

aos débitos tributários referentes a período em que integrava o quadro 

societário. (AI 33600/2009, Dr. Marcelo Souza De Barros, Quarta Câmara 

Cível, Julgado em 09/11/2009, Publicado no DJE 19/11/2009) – grifei.

Quanto a questão pertinente se o excipiente seria legítimo para figurar no 

polo da execução constata-se a sua legitimidade.

De outro norte, aduzem os excipientes que sem a sua notificação no 

processo administrativo fiscal não se aperfeiçoa o lançamento, não 

podendo haver constituição do crédito exequendo. Contudo, é pacífico é o 

entendimento jurisprudencial de que desnecessária é a notificação do 

sócio, uma vez que, em princípio, a cobrança não se dirige contra ele e, 

sim contra a pessoa jurídica:

ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO N. 70.235/72. INTIMAÇÃO POR 

EDITAL SOMENTE PODE SER REALIZADA APÓS FRUSTRADAS AS 

INTIMAÇÕES PESSOAL OU POR CARTA. DESNECESSIDADE DE 

INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS. A REPRESENTAÇÃO PARA FINS PENAIS 

REALIZADA PELA RECEITA FEDERAL, NÃO CONSTITUIA CONDIÇÃO DE 

PROCEDIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL POR CRIME DE SONEGAÇÃO 

FISCAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA (SÚMULA N. 609 DO 

STF). NULIDADE DA REPRESENTAÇÃO AFASTADA. AUSENCIA DE VICIO 

NO PROCEDIMENTO FISCAL. 1. A intimação do contribuinte no processo 

administrativo fiscal poderá ocorrer pessoalmente ou por via postal ou 

telegráfica, em seu domicílio tributário fornecido para fins cadastrais na 

Secretaria da Receita Federal, sendo que a intimação por edital é meio 

alternativo, quando frustradas a intimação pessoal ou por carta (art. 23 do 

Decreto n. 70.235/72). 2. Irregularidade na intimação da "Carta Cobrança" 

amigável que não causa prejuízo ao contribuinte e nem vicia o 

procedimento fiscal. 3. Não há a necessidade da intimação dos sócios da 

pessoa jurídica no procedimento administrativo fiscal em debate, pois o 

procedimento se voltou contra a pessoa jurídica e não contra os seus 

sócios. 4. A representação para fins penais realizada pela Receita Federal 

não constituía condição de procedibilidade para a instauração de 

processo criminal pela prática de crime de sonegação fiscal, pois, neste 

caso, a ação penal é pública incondicionada (Súmula n. 609 do STF). 

Ademais, cabe aos órgãos de persecução penal avaliar a viabilidade do 

inquérito e/ou ação penal, razão pela qual não procede a argüição de 

nulidade da referida representação e nem nulidade do procedimento fiscal. 

5. Apelação improvida. (TRF-1 - AMS: 8158 MT 2004.36.00.008158-5, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LEOMAR BARROS AMORIM DE 

SOUSA, Data de Julgamento: 17/03/2009, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: 17/04/2009 e-DJF1 p.917)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO 

PESSOAL DO CONTRIBUINTE. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO VIA 

POSTAL. POSSIBILIDADE. CDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. TAXA SELIC. 

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. 1. O inciso II do art. 23 do Decreto Nº. 

70.235/72, que regula o procedimento administrativo fiscal, prevê, 
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expressamente, a possibilidade de intimação do sujeito passivo por via 

postal, razão pela qual, como restou devidamente comprovado que, na 

espécie, o recorrente foi devidamente intimado, por meio de carta com 

aviso de recebimento, da decisão final do processo administrativo que 

originou o crédito cobrado na execução embargada, não merece acolhida 

a alegação de nulidade do processo administrativo formulada nas razões 

de apelação. 2. Via de regra, o procedimento administrativo fiscal deve ser 

dirigido contra a pessoa jurídica devedora, vez que dotada de 

personalidade própria e autonomia patrimonial. Cabe, portanto, àquela 

responder por seus débitos, razão pela qual é desnecessária a intimação 

pessoal dos sócios, na condição de pessoas naturais. Além disso, o 

eventual redirecionamento da cobrança para o patrimônio daqueles, desde 

que devidamente satisfeitos os requisitos legais para tanto, não acarreta a 

nulidade do feito fiscal, dada a possibilidade de pleno exercício do direito à 

defesa mediante a apresentação de embargos do devedor ou de exceção 

de pré-executividade. 3. O apelante não se desincumbiu do ônus de 

desconstituir a presunção de liquidez e certeza de que goza a Certidão de 

Dívida Ativa - CDA, por força do previsto no art. 3º da Lei Nº. 6.830/80. 4. 

Na espécie, a certidão que aparelhou a execução fiscal ajuizada pelo 

apelado foi emitida em total conformidade com as determinações previstas 

no parágrafo 5º da Lei Nº. 6.830/80 c/c art. 202 do Código Tributário 

Nacional. 5. O demonstrativo dos cálculos não é documento essencial 

para a propositura de execução fiscal, sendo suficiente para a validade 

do título a demonstração da legislação aplicável ao cálculo do principal e 

consectários. 6. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por meio da 

sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do Código de 

Processo Civil, consolidou o entendimento no sentido de que inexiste 

ilegalidade na utilização daquela taxa como índice de juros de mora, nas 

dívidas de natureza tributária. (STJ, RESP 11111175). Não se olvide, 

também, a referida taxa tem natureza dúplice, vez que engloba tanto a 

correção monetária como os juros de mora. 7. Apelação improvida. (TRF-5 

- AC: 200905990039619, Relator: Desembargador Federal Fernando 

Braga, Data de Julgamento: 11/02/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: 14/02/2014)

No caso dos autos, correta foi a providência do fisco de notificar a 

pessoa jurídica sobre a qual recai a cobrança tributária para formalizar a 

constituição do lançamento. Logo, não resta evidenciada qualquer 

ilegalidade apta a macular a higidez do crédito exequendo, sendo, 

portanto, o crédito sobre o qual recaí a execução certa, líquida e exigível.

Ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão, 

deveria o Excipiente ter comprovado inequivocamente suas razões, o que 

de fato, não desincumbiu-se neste ínterim.

Quanto a alegação de excesso da penalidade aplicada, firmou o STF 

entendimento de que quando a penalidade aplicada configura-se 

desproporcional, configura confisco, todavia, registro que essa matéria 

deve ser discutida através da via adequada, qual seja, embargos à 

execução, por demandar dilação probatória.

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO 

FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA VINCULADA AO 

REGULAMENTO DO ICMS. NULIDADE DA CDA. NOTIFICAÇÃO DO SUJEITO 

PASSIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

INVIABILIDADE.

 A exceção de pré-executividade demanda comprovação de plano da 

matéria alegada, sendo apenas possível quanto às matérias conhecíveis 

de ofício. Súmula 393 do STJ. Necessidade de dilação probatória para 

comprovação da nulidade do processo administrativo, ante a alegada 

ausência de notificação, que não se coaduna com a via estreita da 

exceção de pré-executividade. Sentença reformada, para fins de 

prosseguimento da demanda executiva na origem. Recurso provido. 

Sentença reformada em reexame necessário. Decisão monocrática. 

(Apelação e Reexame Necessário Nº 70058745092, Vigésima Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, 

Julgado em 06/05/2014).

REGIMENTAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ISSQN — ILEGALIDADE OU 

INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO E NULIDADE DA 

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA— DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE 

— VIA ELEITA — INADEQUAÇÃO — SEGUIMENTO NEGADO — 

MANUTENÇÃO. Por demandar dilação probatória, a exceção de 

pré-executividade não se constitui em via eleita adequada para o exame 

da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência do tributo, bem como 

da nulidade da Certidão de Dívida Ativa, pelo que deve ser mantida a 

decisão do relator que negou seguimento ao recurso. Recurso não 

provido. (TJ/MT, Ag Regimental nº 21568/2016, Quarta Câmara Cível de 

Direito Público, data de julgamento 1º/03/2016).

Diante de todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade, 

determinando o prosseguimento da execução fiscal.

2 – Manifeste-se a Fazenda Pública no prazo de 10 (dez) dias requerendo 

o que entender de direito.

3 – Intime-se.

4 – Cumpra-se.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38985 Nr: 830-04.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS AGROPASTORIL LTDA, ARNOLDO MARTY 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Souza Pires - 

OAB:MT 1.938-A, Yuri Zarjitsky de Oliveira - OAB:23931/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias, depositar o valor de R$ 33,87 referente ao pagamento 

de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça OMAR WAYDE GONÇALVES, Banco Caixa Econômica, 

Banco: 104, Agência 1695, Conta Corrente 23176-3, CPF: 338.983.166-53, 

não podendo ser efetuado através de envelope. Os oficiais de justiça que 

cumprem os mandados são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38010 Nr: 146-79.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÓI DOMINGOS BACHINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE GESTÃO FLORESTAL 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias , bem como depositar o valor de R$ 33,87 referente ao 

pagamento de diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do 

mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça EDUARDO CESÁR BARBOSA SIQUEIRA, Caixa Econômica 

Federal, Agência 1695, Conta Corrente: 26943-4 OP: 001 CPF: 

110.192.041-68 Fone: 9971-7413, não podendo ser efetuado através de 

envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados são os lotados 

no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 38974 Nr: 819-72.2018.811.0082

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDENI LUCAS LOCKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUB PROCURADOR GERAL FISCAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, SUPERINTENDENTE DE NORMAS 
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PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (SUNOR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julierme Romero - 

OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que consoante o Provimento nº 52/07 e 56/07 da C.G.J, 

impulsiono os presentes autos por certidão, conforme segue:

(x) Intimação do Impetrante na pessoa do seu Advogado, para no prazo 

de 05 (cinco) dias,trazer 3 cópias da inicial, bem como depositar o valor de 

R$ 101,61 referente ao pagamento de diligência do Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado.

 Obs. O depósito deverá ser efetuado diretamente no caixa na conta do 

oficial de justiça JOSÉ REINALDO MENDES DOS SANTOS, Banco do Brasil, 

Agência 3499-1, Conta Corrente 7864-6, não podendo ser efetuado 

através de envelope. Os oficiais de justiça que cumprem os mandados 

são os lotados no JUVAM/VEMA.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 34372 Nr: 1557-94.2017.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS DO VALLE INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:OAB/MT 12.919

 Vistos.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar a 

respeito da exceção de pré-executividade acostada às fls. 27/42, bem 

assim dos documentos que a instrui (fls. 43/222).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 468311 Nr: 8202-61.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/MT, IVO FERREIRA DA SILVA - OAB:14264, JOSÉ FERREIRA 

DA SILVA - OAB:8191/MT, LAURO GONÇALVES DA COSTA - 

OAB:15304, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978, MURILO 

MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405

 ... Assim sendo, designo o dia 19/03/2018, às 14:00 horas, para oitiva do 

reeducando, para indicar o nome da pessoa a quem deverá ser restituído 

o restante do valor da fiança recolhido na AÇÃO PENAL nº 

16103-74.2015.811.0002, código 408993, que tramitou na 4ª Vara Criminal 

de Várzea Grande, depositado na conta única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (fls. 88).Intimem-se todos os advogados que 

figuram como interessados a participarem da oitiva, ocasião em que 

deverão comparecer munidos de eventuais contratos de honorários, 

específicos ou não quanto ao referido valor (fiança).Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 444337 Nr: 21130-78.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO CINTRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nomeio a Dr. Lucelia Cristina Oliveira Rondon para acompanhar a presente 

audiência.

 Como bem anotado pela órgão ministerial, a segunda sentença 

reconheceu o agravante da reincidência, fato esse não verificado no 

calculo acostado nos autos.

Desse modo, determino a retificação do referido calculo, inclusive 

anotando-se o tempo já cumprindo e o período em que deixou de se 

apresentar.

Com os cálculos, vistas a defesa.

Por ora, evidenciando que o tempo da pena ultrapassa oito anos, 

recomendo o recuperando a uma das unidades do sistema penitenciário 

de Cuiabá.

 Às providencias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 85987 Nr: 6604-58.2006.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ SANTANA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDA NONATA DE JESUS 

ARAÚJO SANCHES - OAB:4083

 Vistos, etc.

Em análise do cálculo de liquidação de pena elaborado às fls. 491, 

verifica-se que se refere à soma das seguintes penas: 06 (seis) anos 07 

(sete) meses e 06 (seis) dias; 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses; e, 06 

(seis) anos 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, que perfazem o 

total de 17 (dezessete) anos 08 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de 

reclusão.

Portanto, as penas declaradas extintas na decisão de fls. 487/488 já 

foram excluídas do cômputo, logo, a planilha impugnada se mostra correta.

Abra-se vistas às partes.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 515478 Nr: 7910-42.2018.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO DOS SANTOS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270

 Vistos etc.

Recebo o recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério 

Público.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 492932 Nr: 32285-44.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO HENRIQUE MORAES DE SOUZA, 

PAULO HENRIQUE TARGINO DANTAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 DELIBERAÇÕES

Pela MM(ª) Juíza foi deliberado:

 Vistos etc., 1 – Para audiência em continuação, designo o dia 19/03/2018 

ás 14h30min., para as oitivas de 02 testemunhas comuns e o 
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interrogatório dos réus Bruno Henrique Moraes de Souza e Paulo Henrique 

Targino Dantas Pereira. Saem os presentes devidamente intimados. 

Requisitem-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Patrick L. Sampaio(_______), foi 

lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Marcemila Mello Reis Penner

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 510905 Nr: 3560-11.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VITOR MORAES DE LIMA, HYGOR 

SIQUEIRA MAGALHÃES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ DEF. PRELIMINAR

Prazo:10(DEZ)

Intimando:DR. CLEOMAR FERREIRA SILVA - OAB/MT 15.495

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

para apresentar(em) defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme a Lei 11.719 de 20/06/2008, podendo 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.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 379500 Nr: 21156-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ETCHEVERR DE CAMPOS, WALTER 

EDSON DE CAMPOS FILHO, FABIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, 

CLAUDIVAN GERALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ AUDIÊNCIA

Prazo:URGENTE

Intimando:DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 2863

DR. EDIVAN FREITAS VIEIRA - OAB/MT 11192

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado, para 

comparecer perante este Juízo da 3º Vara Criminal da Capital, no DIA 

19/04/2018, ÀS 15:30 HORAS, a fim de participar da audiência una de 

Instrução e Julgamento, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):Joilson Ribeiro

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 340276 Nr: 22008-42.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY HONORATO LOPES, PAULO 

FERREIRA, MARCOS MAURY GOMES DA SILVA, FRANCISCO DE SENA E 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA CUIABÁ

3ª VARA CRIMINAL

CÓDIGO: 340276.

RÉU: WESLLEY HONORATO LOPES

RÉU: PAULO FERREIRA.

Vistos e etc.

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra WESLLEY 

HONORATO LOPES e PAULO FERREIRA, já qualificados nos autos, como 

incursos no artigo 180, caput (duas vezes), c/c artigo 311, caput c/c art. 

299, caput, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal.

As condutas descritas na peça acusatória foram delimitadas com a 

elementar e circunstâncias que as envolveram, nos moldes do artigo 41 do 

CPP.

A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, conforme se 

verifica às fls. 13/63, justificando a viabilidade da acusação, existe, 

portanto justa causa para a ação penal.

Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça 

acusatória, não sendo o caso de rejeição liminar (art. 395, CPP), RECEBO 

A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e a notificação dos 

denunciados para responderem à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo 

Penal, oportunidade em que poderão arguir preliminares e alegarem tudo o 

que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as 

e requerendo sua intimação, quando necessário.

 Conste nos mandados que os denunciados deverão constituir advogado 

apto à defendê-los ou informarem acerca da impossibilidade de fazê-lo, 

pretendendo assim seja patrocinado pela Defensoria Pública.

 Em caso de já possuir patrono deverá certificar o Sr. Oficial de Justiça.

Com a juntada da resposta ou escoado prazo sem manifestação, voltem 

os autos conclusos.

Defiro os requerimentos de fls. 108, itens “a”, “b” e “c”.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2016.

MARCEMILA MELLO REIS PENNER

 Juíza de Direito

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315916 Nr: 14992-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR PÍNTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:21.610

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 14992-71.2011.811.0042 (CÓDIGO: 315916) 

AUTORMINISTÉRIO PÚBLICORÉU ODEMAR PINTO DE MORAESVISTOS EM 

CORREIÇÃO,I- Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público contra ODEMAR PINTO DE MORAES, uma 

vez que preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo 

Penal e inocorrentes as hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.Cite-se 

o acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, responder à 

acusação.Colacione no mandado a advertência de que o denunciado, em 

sua resposta, poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário (art. 396-A, CPP). Às providências.Cuiabá 

/MT, 25 de maio de 2017.Lídio Modesto da Silva filho Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315916 Nr: 14992-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR PÍNTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:21.610

 PROCESSO-CRIME Nº 14992-71.2011.811.0042 (Código : 

315916)AUTORMINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSORÉUODEMAR PÍNTO DE MORAESVistos,Compulsando os autos, 

verifica-se foi infrutífera a citação do acusado (fl.62).O Ministério Público à 

fl. 63-V requereu a citação por edital do acusado, pois o mesmo encontra 

em lugar incerto e não sabido.Desta forma, deixo de acolher por ora o 

pedido ministerial de fl. 83-V e, determino ao Cartório que cumpra a 

determinação contida na CNGC, no que concerne ao seu Capítulo VII, 

Seção 5, art. 1376, §1º, que dispõe:“Art. 1.376. Esgotados os meios 

disponíveis para a localização do acusado, o que deverá ser certificado 

com clareza pelo oficial de justiça, será ele citado por edital, que será 

afixado no lugar de costume e publicado no Diário da Justiça. § 1º Antes 

de determinar a citação editalícia, o Juiz solicitará diretamente à 

Superintendência do Sistema Prisional informação acerca de estar o 

acusado preso em alguma das unidades prisionais do Estado.Certificado 

que o acusado encontra-se custodiado, expeça-se novo mandado de 

citação.Caso negativo, ACOLHO o pedido ministerial de fl. 63-V e 

determino que o acusado seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 361, do CPP), para responda à acusação, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e 

alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 

quando necessário. O prazo para a defesa começará a fluir a partir do 

comparecimento pessoal do acusado ou defensor constituído.Efetuada a 

citação e não comparecendo o implicado, certifique-se e abra-se novas 

vistas ao Ministério Público.Verificou-se que consta arma de fogo e 

munições apreendia e vinculada nestes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 315916 Nr: 14992-71.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODEMAR PÍNTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO GOMES DOS SANTOS 

- OAB:21.610

 Diante do exposto e estando presentes a materialidade delitiva, indícios de 

autoria e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, DECRETO a 

PRISÃO PREVENTIVA de ODEMAR PÍNTO DE MORAES, o que faço com 

fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo 

Penal.Expeça-se o competente Mandado de Prisão, encaminhando-o para 

imediato cumprimento.Proceda-se ao lançamento dos dados referentes à 

ordem de prisão do acusado no sistema do CNJ, conforme a praxe. 

Atendidas as determinações acima, procedam-se a devida baixa e 

anotações, encaminhe-se ao arquivo provisório.Cumpra-se. Cuiabá, 04 de 

dezembro de 2017.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 143573 Nr: 12145-67.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SARAIVA DE LIMA, CRISTIAN 

CAMARGO DE ARRUDA, RONDINELI FURTADO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA NEPOMUCENO 

CABRAL - OAB:5344/MT, GUSTAVO FARIAS SABER - OAB:15959/MT, 

LUIS EDUARDO OLIVEIRA MIRANDA - OAB:10394/MT, RICARDO 

PEDROLLO DE ASSIS - OAB:

 Intimar a defesa do réu CRISTIAN CAMARGO DE ARRUDA para, no prazo 

legal, apresentar as Razões do Recurso de Apelação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

RESPOSTA À ACUSAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 488534 Nr: 28002-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDA, RSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3878, VANDEILSON ALVES SANTOS. - 

OAB:

 Intimar a defesa do Réu André Felipe para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 432229 Nr: 8116-27.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS LEANDRO FERREIRA, YGOR 

HENRIQUE DA SILVA MARTINS, WESLEY VICENTE CAFÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Defiro o pedido da defesa e concedo prazo de 5 dias para juntada de 

procuração.

III – Declaro encerrada a instrução.

IV – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais escritos, no 

prazo legal.

 V – Com relação a Wesley, determino seja o mesmo citado nos endereços 

indicados acima pelo MP.

Caso haja recurso por alguma das partes, desde já determino o 

desmembramento do feito em relação a Wesley, nos termos do artigo 80, 

do CPP e, caso não haja recuso a sentença deve ser cumprida e nestes 

autos permanecerá a fase de conhecimento apenas em relação ao réu 

Wesley.

Esta determinação decorre da necessidade de cumprir o preceito 

constitucional da duração razoável do processo, de termos economia 

processual, de economia de recursos financeiros e, ainda, de economia 

de tempo inútil que poderia ser gasto pela serventia.

VI – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 BENEDITO DA SILVA BRITO

Advogado de defesa (Lucas e Ygor)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 454319 Nr: 31489-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAWID LUZ ANDRADE, CLEITON DE SOUSA 

MANGELA, WELLINGTHON NASCIMENTO DA GUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA ALMEIDA PEREIRA 

DE SENA - OAB:, ROBSON DA SILVA - OAB:
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 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência.

II – Realizo ato sem os réus, diante da declaração expressa das vítimas 

em relação ao temor de estarem na presença dos réus, sobretudo pelo 

fato de que ainda que estivessem presentes não iriam participar do ato, 

porque é direito das vítimas serem ouvidas sem a presença dos 

acusados.

III - Considerando a extensa pauta de audiências e a demora decorrente 

das inúmeras redesignações ocorridas, por ausência das partes, o que 

prejudica tanto os réus da ação quanto à sociedade que anseia justiça e 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional, e considerando, ainda, que 

o titular Dr. Luiz Fernando Lopes Navarro tomou ciência da audiência 

designada, conforme se vê à fl. 280, NOMEIO somente para o ato, o Dr. 

Rodrigo Moreira Marinho, para o patrocínio da defesa dos acusado Dawid, 

Cleiton e Wellingthon, OAB 18.791, a quem arbitro os honorários no valor 

de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a serem suportados pelo Estado de 

Mato Grosso.

IV – Intimem-se a DP para apresentar endereço das testemunhas de 

defesa no prazo de 48 horas, sob pena de desistência tácita. Decorrido o 

prazo, conclusos.

V – Defiro o pedido Ministerial de fl. 304 e decreto a revelia de Cleiton de 

Souza, nos termos 367, do CPP.

V – Para a próxima audiência a secretaria deve intimar o réu Deiwid no 

endereço por ele declinado na audiência anterior. Intimem-se Welington 

para a próxima audiência.

VI - Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 RODRRIGO MOREIRA MARINHO

Advogado nomeado

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 476157 Nr: 16025-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMERSON TAVARES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REMERSON TAVARES SILVA, Cpf: 

72089555149, Rg: 12764795, Filiação: Aldomar Tavares Silva e Maria 

Aparecida de Oliveira, data de nascimento: 16/12/1982, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone 9320-6199. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do inquerito policial anexo que, no dia 25 de 

Outubro de 2016, em horários imprecisos, na residencia particular situada 

na AV. A, no Bairro Parque Atalaia, nesta Capital, o denunciado subtraiu 

para si, mediante destruição de obstáculo, 01 botijão de gás, 01 

liquidificador, 01 bomba de encher pneus, 01 whisky e 06 peixes, de 

propriedade da vitima Zenilda Pereira.

Despacho:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 379177 Nr: 20825-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR MARLON DOS SANTOS, ANDERSON 

NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 Vistos etc.

 I – Prejudico a presente solenidade, em face da ausência do réu.

II – Considerando a extensa pauta de audiências e a demora decorrente 

das inúmeras redesignações ocorridas, por ausência das partes, o que 

prejudica tanto os réus da ação quanto à sociedade que anseia justiça e 

celeridade na prestação da tutela jurisdicional, e considerando, ainda, que 

o titular Dr. Luiz Fernando Lopes Navarro tomou ciência da audiência 

designada, conforme se vê à fl. 185, NOMEIO somente para o ato, o Dr. 

Rodrigo Moreira Marinho, para o patrocínio da defesa do acusado Victor, 

OAB 18.791.

III – Designo audiência para o dia 17.05.2018 às 16h00 para o 

interrogatório do réu.

IV – Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 RODRIGO MOREIRA MARINHO

Advogado nomeado

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 139078 Nr: 6266-79.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLEY HERNANDES DO CARMO, 

WANDERSON PINHEIRO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT, SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:

 Intimar as defesas dos Réus para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

nos autos o endereço dos Réus para intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 492921 Nr: 32274-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO DE SOUSA HUNGRIA, LUAN 

ERALDO DOS SANTOS, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24.415

 PROCESSO N.º 32274-15.2017.811.0042 (CÓDIGO: 492921) 

AUTORMINISTÉRIO PÚBLICORÉUSABRAAO DE SOUSA HUNGRIALUAN 

ERALDO DOS SANTOSLUCAS JUNIOR BONIFÁCIO DE ALMEIDAODENIR 

DE FARIASVistos etc.I - Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecutio criminis, RECEBO a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público às fls. 04/05, uma vez que preenchidos 

os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e inocorrentes as 

hipóteses do artigo 395 do mesmo Codex.II - Citem-se os acusados para, 

no prazo de 10 (dez) dias, responderem à acusação.Colacione no 

mandado a advertência de que os denunciados, em suas respostas, 

poderão arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário (art. 396-A, CPP). Colacione, ainda, a obrigatoriedade de o 

Oficial de Justiça observar o que determina o artigo 1.373, § 3º, da CNGC, 

indagando os acusados se eles pretendem constituir advogado ou deseja 

que lhe seja nomeado defensor público ou dativo para patrocinar a sua 

defesa, caso em que o Oficial de Justiça deverá mencionar as razões 

pelas quais os denunciados não tem a intenção de contratar defensor, 

consoante o artigo 1.373, § 4° da CNGC.Caso os denunciados informem 

que possuem advogado, determino que o Oficial de Justiça indague-os 

acerca do nome do causídico e endereço ou telefone ou outros dados que 

permitam a sua imediata localização. Havendo nos autos, conste no 

mandado de citação pontos de referências para a localização do 
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endereço residencial e/ou comercial do réu. – artigo 1.373, § 1°, da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 492921 Nr: 32274-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO DE SOUSA HUNGRIA, LUAN 

ERALDO DOS SANTOS, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24.415

 Razão disso MANTENHO, por ora, a prisão preventiva de LUCAS JUNIOR 

BONIFACIO DE ALMEIDA pelos próprios fundamentos já descriminados 

(fls. 164/166), sem prejuízo de posterior apreciação em audiência, acaso 

presentes as hipóteses autorizadoras.2.2. Resposta à Acusação.As 

defesas dos acusados apresentaram Resposta à Acusação às fls. 204 e 

206, contudo deixaram de arguiu preliminares.Desta forma, designo o dia 

31.01.2018, às 16h00min, para a audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela defesa, residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. 

Advirta as testemunhas que a ausência ensejará a condução coercitiva 

(art. 535 do CPP).Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória para 

inquirição das testemunhas eventualmente residentes fora da 

Comarca.Ciência ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Requisitem-se os réus.Por fim, cumpra-se a determinação contida 

na CNGC, no que concerne ao seu Capítulo II, Seção 3, art. 338, que 

dispõe:“Pelo menos 15 (quinze) dias antes da audiência, o gestor judiciário 

examinará o processo a fim de verificar se todas as providências para a 

sua realização foram tomadas. Diante da irregularidade ou omissão, 

deverá ser suprida a falha, fazendo-se a conclusão dos autos, se for o 

caso. Esta diligência será certificada nos autos”.Às providências.Cuiabá - 

MT, 15 de dezembro de 2017.LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHOJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 492921 Nr: 32274-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO DE SOUSA HUNGRIA, LUAN 

ERALDO DOS SANTOS, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24.415

 Vistos etc.

Considerando que na data designada estarei usufruindo de 

compensatórias, REDESIGNO a audiência marcada às fls. 213/215, para o 

dia 28.02.2018 às 16h30min.

Juntem-se as certidões de intimações das testemunhas e caso aja 

intimações infrutíferas remetam-se os autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Verifica-se que os acusados encontram-se custodiados desde o dia 

05.09.2017, conforme termos de audiências de custódias de fls. 160/163 e 

192/193.

As partes deverão comparecer aptas para apresentação de alegações 

orais em audiência.

Expeça-se o necessário para audiência.

Requisitem-se os réus.

Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 492921 Nr: 32274-15.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABRAAO DE SOUSA HUNGRIA, LUAN 

ERALDO DOS SANTOS, LUCAS JUNIOR BONIFACIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CAMARGO 

FIGUEIREDO - OAB:24.415

 Vistos etc.

 I – Homologo o pedido de desistência.

II – Designo audiência para o dia 26.03.2018 às 16h00 para interrogatório 

dos réus abraão e Lucas.

III – Nomeio, apenas para este ato, o advogado Rodrigo Moreira Marinho 

OAB 18.791 para patrocinar a defesa dos réus Abraão e Lucas, a quem 

arbitro os honorários no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a serem 

suportados pelo Estado de Mato Grosso.

IV – Requisitem-se os réus.

V- Às providencias.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 AMARILDO CESAR FACHONE

 Promotor de Justiça

 SIMONE CAMPOS DA SILVA

Defensora Pública em substituição legal (Lucas)

RODRIGO MOREIRA MARINHO

 Advogado nomeado (Abraão e Luan)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 508099 Nr: 910-88.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BARROS DA SILVA, LEONEL BRAGA 

GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:, PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - OAB:2462, 

VITOR LIMA DE ARRUDA - OAB:

 Vistos, etc.

1. Relatório:

Trata-se de Ação Penal movida em desfavor de DARIO BARROS DA 

SILVA e LEONEL BRAGA GOUVEIA, pela suposta pratica do crime 

tipificado no art. 304, “caput”, do Código Penal.

 A denúncia foi recebida em 31.01.2018 (fls. 96/97).

Os acusados foram citados às fls. 130-A/131-A e apresentaram resposta 

à acusação à fl. 151 e fl. 155/158.

 2. Fundamentação:

2.2. Resposta à Acusação:

A análise dos autos e da defesa prévia apresentada pelos réus nessa 

fase inicial não trazem elementos que me permitam absolvê-los 

sumariamente, ademais, os acusados apresentam questões de mérito que 

só poderiam ser apreciadas no decorrer da instrução processual (art. 397 

do CPP).

Desta forma, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

02.05.2018, às 15h00min, para a audiência de instrução e julgamento.

IntimeM-SE as partes, os acusados e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pelas defesas.

 Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

2.3. Pedido de Revogação de Monitoramento Eletrônico:

As razões expostas no pedido de revogação da medida cautelar aplicada 

ao acusado LEONEL BRAGA GOUVEIA não elidem os motivos que 

ensejaram a decretação do édito. Além disso, não existe fato novo, o que 

obsta à reapreciação da 'quaestio' (art. 319, inciso IX do CPP).

Razão disso, mantenho a medida cautelar por seus próprios fundamentos 

(fls. 101/102).

No mais, expeça-se o necessário.

Às providências.

Cuiabá-MT, 12 de março de 2018.

 Lídio Modesto da Silva filho

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 323920 Nr: 3230-24.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO, 

JEFFERSON STARLLONE DA C. NAMORELLI, RODOLFO IAGO DA SILVA, 

ODALISON PONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246, JOSEILDE SOARES CALDEIRA - OAB:15236/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIS FELIPE JUNIOR ALVES DA 

CONCEIÇÃO, Cpf: 02717836136, Rg: 231.5394-6, Filiação: Luis Antonio da 

Conceição e Ivanete Alves dos Santos, data de nascimento: 03/10/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), sem profissão 

definida/servente, Telefone 65-9979-7317, atualmente em local incerto e 

não sabido ODALISON PONTES DA SILVA, Rg: 2004774-6, Filiação: Vilma 

Claudia Pontes da Silva, data de nascimento: 14/01/1991, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), servente de pedreiro, Telefone 9230 

5892 e atualmente em local incerto e não sabido RODOLFO IAGO DA 

SILVA, Cpf: 03824665190, Rg: 2210118-7, Filiação: Ruth Lourenço da 

Silva e João Agostinho da Silva, data de nascimento: 15/02/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA 

DENÚNCIA para CONDENAR os réus LUIS FELIPE JÚNIOR ALVES DA 

CONCEIÇÃO, ODALISON PONTES DA SILVA e RODOLFO IAGO DA SILVA, 

qualificados nos autos, como incursos nas sanções previstas no artigo 

157, § 2°, incisos I e II do Código Penal, e igualmente para ABSOLVER o 

réu JEFFERSON STARLLONE DA C. NAMORELLI das penas previstas no 

mesmo artigo, ante a comprovação da ausência de participação, o que 

faço fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.Passo à 

dosimetria da pena, em estrita observância do artigo 68 do Código 

Penal.DO RÉU - LUIS FELIPE JÚNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO.A pena 

prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) 

anos e multa. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do 

Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau 

de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, 

verifico que o acusado possui antecedentes criminais, tendo uma 

condenação em seu desfavor (fls. 237) a qual levarei em consideração na 

segunda fase da dosimetria. Quanto à conduta social não há elementos 

para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir 

um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de 

profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os 

motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à 

espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. 

Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento 

imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.Diante 

da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.No que concerne a atenuante e agravante, concorrendo à 

circunstância atenuante da confissão espontânea prevista no art. artigo 

65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a agravante da reincidência 

prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, devem ser compensadas 

entre si, por serem ambas as circunstâncias preponderantes, conforme 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 

COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. A terceira seção do Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (rel. Ministro Sebastião 

reis Júnior, dje 17/4/2013), sob o rito do art. 543-c, c/c o 3º, do CPP, 

consolidou entendimento no sentido de que "é possível, na segunda fase 

da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão 

espontânea com a agravante da reincidência ". 2. No caso, diante do 

reconhecimento da confissão espontânea, ainda que parcial, e 

considerando a existência de apenas uma reincidência, mister se faz a 

compensação total da confissão espontânea com a reincidência. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 973.251; 

Proc. 2016/0225583-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da 

Fonseca; DJE 05/12/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA. COMPENSAÇÃO 

INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE GENÉRICA DA CONFISSÃO 

ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE GENÉRICA DA REINCIDÊNCIA. 

.POSSIBILIDADE. DECISÃO ABSOLUTAMENTE CONSENTÂNEA COM A 

JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. AGRAVO 

IMPROVIDO. 1. A decisão agravada está na mais absoluta coerência com 

a jurisprudência reiterada desta corte, firmada no sentido de ser possível 

a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência. 2. 

Assim, a decisão agravada deve ser mantida intacta por seus próprios 

termos. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.604.689; Proc. 

2016/0151797-0; RN; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 

05/12/2016).No caso em debate, não há causa de diminuição, porém 

existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o 

emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/8 , 

passando a dosá-la definitivamente em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses 

de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Consoante os 

artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor de cada dia-multa na 

razão de um trigésimo do valor do salário mínimo vigente.O regime inicial 

para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, ante a reincidência 

demonstrada , consoante disposto no artigo 33, §2º, alínea “a” e §3º, do 

Código Penal, e ainda, por não restarem presentes os pressupostos da 

Súmula 269 do STJ.Com fundamento no artigo 387, § 1º, do CPP, concedo 

ao sentenciado LUIS FELIPE JÚNIOR ALVES DA CONCEIÇÃO o direito de 

recorrer em liberdade, uma vez que inexistem motivos para a decretação 

de sua prisão preventiva, consubstanciado no fato de que o réu 

permaneceu solto durante a instrução do processo, sem criar qualquer 

obstáculo ao seu regular andamento .Inviável a substituição de pena 

prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça 

e a reincidência, conforme prevê o inciso I e II do mesmo artigo.DO RÉU - 

ODALISON PONTES DA SILVA.A pena prevista para o crime de roubo é de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Ao analisar as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a 

culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é 

normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado 

possui antecedentes criminais, porém não é reincidente, de modo que 

atribuo valoração negativa. Quanto à conduta social não há elementos 

para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir 

um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de 

profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os 

motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais à 

espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. 

Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento 

imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.Diante 

da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a 

pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao 

pagamento de 10 (dez) dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da 

pena, encontro presente a circunstância atenuante da confissão 

espontânea prevista no art. artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, 

razão pela qual atenuo a reprimenda em 03 (três) meses, fixando a pena 

em 04 (quatro) anos, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multas.Não se 

vislumbra a ocorrência de circunstâncias agravantes.No caso em debate, 

não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a 

saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo 

que, aumento a pena em 3/8 , passando a dosá-la definitivamente em 05 

(cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) 

dias-multa. Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o 

valor de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário 

mínimo vigente.Em análise aos artigos 33 e 34 do Código Penal, 

somando-se ao fato do réu ser primário, fixo o REGIME SEMIABERTO para 

o início do cumprimento da pena, em observância ao art. 33, § 2º, “b”, do 

Código Penal.Considerando o regime aplicado ao cumprimento da pena, 

bem como a inexistência dos requisitos necessários à prisão preventiva, 

disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP, CONCEDO ao réu o direito de 

recorrer em liberdade. Inviável a substituição de pena prevista no art. 44 

do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça exercida com 

arma de fogo, conforme prevê o inciso I do mesmo artigo.DO RÉU - 

RODOLFO IAGO DA SILVA.A pena prevista para o crime de roubo é de 

reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Ao analisar as 
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circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a 

culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é 

normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado 

possui antecedentes criminais, tendo uma condenação em seu desfavor 

(fls. 240/242) a qual levarei em consideração na segunda fase da 

dosimetria.Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que 

tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento 

acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de 

psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais 

à espécie. As circunstâncias são normais à espécie. As consequências 

advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o 

patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado 

à concupiscência material do réu.Diante da análise das circunstâncias do 

artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.No que concerne a 

atenuante e agravante, concorrendo à circunstância atenuante da 

confissão espontânea prevista no art. artigo 65, inciso III, alínea “d”, do 

Código Penal, com a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I 

do Código Penal, devem ser compensadas entre si, por serem ambas as 

circunstâncias preponderantes, conforme entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça:AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA 

REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. A 

terceira seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1.341.370/MT (rel. Ministro Sebastião reis Júnior, dje 17/4/2013), sob o rito 

do art. 543-c, c/c o 3º, do CPP, consolidou entendimento no sentido de que 

"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da 

atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência ". 2. 

No caso, diante do reconhecimento da confissão espontânea, ainda que 

parcial, e considerando a existência de apenas uma reincidência, mister 

se faz a compensação total da confissão espontânea com a reincidência. 

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 

973.251; Proc. 2016/0225583-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo 

Soares da Fonseca; DJE 05/12/2016). AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA. 

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE GENÉRICA DA 

CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE GENÉRICA DA 

REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO ABSOLUTAMENTE 

CONSENTÂNEA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR DE 

JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada está na mais 

absoluta coerência com a jurisprudência reiterada desta corte, firmada no 

sentido de ser possível a compensação integral entre a confissão 

espontânea e a reincidência. 2. Assim, a decisão agravada deve ser 

mantida intacta por seus próprios termos. 3. Agravo regimental improvido. 

(STJ; AgRg-REsp 1.604.689; Proc. 2016/0151797-0; RN; Rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 05/12/2016)No caso em debate, não há 

causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o 

concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, 

aumento a pena em 3/8 , passando a dosá-la definitivamente em 05 (cinco) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) 

dias-multa.Consoante os artigos 49, § 1º e 60 do Código Penal, fixo o valor 

de cada dia-multa na razão de um trigésimo do valor do salário mínimo 

vigente.O regime inicial para cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, 

ante a reincidência demonstrada , consoante disposto no artigo 33, §2º, 

alínea “a” e §3º, do Código Penal e ainda, por não restarem presentes os 

pressupostos da Súmula 269 do STJ..Com fundamento no artigo 387, § 1º, 

do CPP, concedo ao sentenciado RODOLFO IAGO DA SILVA o direito de 

recorrer em liberdade, uma vez que inexistem motivos para a decretação 

de sua prisão preventiva, consubstanciado no fato de que o réu 

permaneceu solto durante a instrução do processo, sem criar qualquer 

obstáculo ao seu regular andamento .Inviável a substituição de pena 

prevista no art. 44 do Código Penal, em face do emprego de grave ameaça 

e a reincidência, conforme prevê o inciso I e II do mesmo 

artigo.Finalmente:DEIXO DE CONDENAR os réus nos termos do art. 387, IV 

do Código de Processo Penal, em razão da ausência de debate 

processual a respeito do valordos danos a serem eventualmente 

reparados e provas suficientes a sustentá-los, primando assim, pelo 

devido processo legal. Outrossim, ressalte-se que nada impede que as 

vítimas postulem o ressarcimento do prejuízo material em voga, na esfera 

cível.Isento os condenados do pagamento das custas e despesas 

processuais diante da concluída pobreza, situação que pode ser auferida 

do fato de terem sidos defendidos através da Defensoria Pública.Deixo de 

aplicar o § 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal-CPP, tendo que 

em vista que o abatimento de prisão preventiva não irá alterar o regime 

inicial de pena. Nos termos do art. 91, II, “a” e “b” do Código Penale calçado 

no entendimento jurisprudencial , DECLARO o perdimento em favor da 

União de eventuais objetos apreendidos que tenham correlação com o 

crime. Igualmente, DETERMINO a imediata restituição de eventuais 

documentos pessoais e objetos a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade.Existindo armas, simulacros ou munições apreendidos nos 

autos, a razão de não mais interessarem à persecução penal, nos termos 

do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino sejam as mesmas remetidas ao 

Comando do Exército da Região para doação a órgão de segurança 

pública ou destruição conforme o caso.Comunique-se à vítima a respeito 

deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de 

Processo Penal.Havendo réu preso, EXPEÇA-SE o PEC provisório, 

conforme Resolução 113 do CNJ.Oportunamente, após o trânsito em 

julgado desta sentença, procedam-se as seguintes providências: 

a)LANCE-SE o nome dos réus no rol dos culpados;b)COMUNIQUE-SE 

acerca da condenação ao Departamento de Polícia Federal, através de 

sua Superintendência Regional, para seu devido registro no Sistema 

Nacional de Identificação Criminal – SINIC.c) COMUNIQUE-SE o Tribunal 

Regional Eleitoral, consoante inteligência do inciso III do artigo 15 da 

Constituição Federal;d)INFORME-SE ao Juízo da Execução Penal, que 

ficará a seu cargo o recolhimento dos valores atribuídos a título de pena 

de multa, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de 

Processo Penal.e) FORME-SE o PEC definitivo. f)Dê-se baixa e 

ARQUIVE-SE o presente processo.g)Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Às providências. Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2017.SILVANA FERRER 

ARRUDAJuíza 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, DANIELLE PRUDENTE 

DE MELLO, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412921 Nr: 17807-02.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA, Cpf: 

02454583100, Filiação: Nair Salete de Oliveira e Jose Moreira de Oliveira, 

data de nascimento: 20/03/1989, brasileiro(a), convivente, taxista, 

Telefone 92864577. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado MIRKO MOREIRA DE OLIVEIRA, já 

qualificado nos autos, como incursos nas penas previstas no art. 16 da 

Lei 10.826/2003 e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.Passo à 

dosimetria da pena, em estrita observância do artigo 68 do Código Penal.1. 

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.A 

pena prevista para o art. 16 da Lei Federal n. 10.826/03 é de 03 (três) a 06 

(seis) anos de reclusão e multa.Ao analisar as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na 

conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos 

antecedentes, verifico que o acusado possui antecedentes criminais, bem 

como condenação em seu desfavor (fls. 221/222) a qual levarei em 

consideração na segunda fase da dosimetria. Quanto à conduta social 

não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente 

não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há 

laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer 

distorção. Os motivos, não houve justificativa plausível para estar o réu 

portando arma de fogo de uso restrito. As circunstâncias são normais à 
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espécie. As consequências advindas do delito são as normais à espécie e 

não há o que se indagar de comportamento da vítima quando esta é o 

próprio Estado.Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base 

em 03 (três) anos e multa de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da 

dosimetria da pena, existe a incidência da agravante de reincidência, 

prevista no art. 61, inciso I do Código Penal, razão pela qual aumento em 

06 (seis) meses de reclusão. Assim, fixo a pena provisória em 03 (três) 

anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) 

dias-multa.Não existem atenuantes a serem consideradas.Não concorrem 

causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno a pena 

de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 

(dez) dias-multa em definitiva.Em razão da reincidência e dos 

antecedentes do réu, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida, 

inicialmente, no REGIME SEMIABERTO (CP, art. 33, § 2º, alínea “b”, c/c seu 

§ 3º), nos moldes da Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, a 

qual dispõe que “é admissível à adoção do regime prisional semiaberto aos 

reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se 

favoráveis às circunstâncias judiciais.”.2. DO CRIME DE CONDUÇÃO DE 

VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (Art. 309 do CTB).A pena prevista para o art. 

309 do Código de Trânsito Brasileiro é de 06 (seis) meses a 01 (um) ano 

de detenção, ou multa.Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 

do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta 

(grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos 

antecedentes, verifico que o acusado possui antecedentes criminais (fls. 

221/222) o qual já levei em consideração na segunda fase da dosimetria 

da pena de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Quanto à conduta 

social não há qualquer informação, salvo a de várias passagens criminais. 

No que tange à personalidade do agente não há como emitir um 

pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional 

na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos do 

crime talvez seja o crer na impunidade; as circunstâncias foram normais 

para o delito dessa espécie; por sorte não houve consequências danosas 

para a sociedade; e não há que se falar no comportamento da vítima, que 

é a sociedade.Após análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base 

em 06 (seis) meses de detenção.Não existem agravantes e atenuantes a 

serem consideradas.Não há causa de aumento e diminuição de pena, 

razão pela qual torno a pena de 06 (seis) meses de detenção em 

definitiva.Em razão da reincidência e dos antecedentes do réu, e 

atendendo ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade já que se trata 

de crime punido com detenção, a pena privativa de liberdade deverá ser 

cumprida, inicialmente, no REGIME ABERTO (CP, art. 33, § 2º, alínea “c”, 

c/c seu § 3º).DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69 do Código Penal).Embora 

os crimes praticados pelo réu tenham se dado em concurso material (CP, 

art. 69), como se tratam de condenações de natureza diversa (detenção e 

reclusão), elas não poderão ser cumuladas para fixação do regime 

prisional, pois de acordo com a jurisprudência do STJ e do E. TJ-GO “as 

penas de reclusão e de detenção não se somam para fins de fixação de 

regime prisional” (TJGO, Apelação Criminal 331354-57.2010.8.09.0142, 

Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, 1ª Câmara Criminal, julgado em 

07/06/2016, DJe 2064 de 08/07/2016).Destarte, TORNO DEFINITIVAS AS 

PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE 06 (SEIS) DE DETENÇÃO (artigo 

309 do CTB - Lei nº 9.503/9715) e DE 03 (TRÊS) ANOS E 06 (SEIS) MESES 

DE RECLUSÃO (artigo 16 da Lei nº 10.826/03), bem como AO 

PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Considerando o regime aplicado 

ao cumprimento da pena, bem como a inexistência dos requisitos 

necessários à prisão preventiva, disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP, 

concedo ao réu a liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. 

Para tanto, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se 

por outro motivo estiver preso. Inviável a substituição de pena, ante o fato 

de o réu ser reincidente e da sua má conduta social, revelada pela lista de 

processos em curso envolvendo o réu, conforme prevê o art. 44, inciso II 

e §3º do Código Penal.Diante da falta de elementos seguros a embasar 

condenação civil, bem como diante da inércia da jurisdição, deixo de fixar 

o valor mínimo para a reparação civil nos termos do art. 387, IV, ficando 

aberta a jurisdição civil para tal desiderato.Condeno o sentenciado a pagar 

as custas processuais, nos termos do art. 804, do Código de Processo 

Penal.Deixo de aplicar o § 2º do artigo 387, do Código de Processo 

Penal-CPP, tendo que em vista que o abatimento de prisão preventiva não 

irá alterar o regime inicial de pena. Considerando que a arma de fogo e as 

munições apreendidas nos autos não mais interessam à persecução 

penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, determino sejam as 

mesmas remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a 

órgão de segurança pública ou destruição conforme o 

caso.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, 

procedam-se as seguintes providências: a)LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados;b)COMUNIQUE-SE acerca da condenação ao 

Departamento de Polícia Federal, através de sua Superintendência 

Regional, para seu devido registro no Sistema Nacional de Identificação 

Criminal – SINIC.c) COMUNIQUE-SE o Tribunal Regional Eleitoral, consoante 

inteligência do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal;d)INFORME-SE 

ao Juízo da Execução Penal, que ficará a seu cargo o recolhimento dos 

valores atribuídos a título de pena de multa, em conformidade com o 

disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal.e) FORME-SE o PEC 

def in i t ivo.  f )Dê-se ba ixa e  ARQUIVE-SE o presente 

processo.g)Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências. 

Notifique-se o Ministério Público e a Defesa do conteúdo desta 

sentença.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 10 de 

janeiro de 2017.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza 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, DANIELLE PRUDENTE 

DE MELLO, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Weksley Baltazar Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 343444 Nr: 3514-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ITALO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 20 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 335086 Nr: 15972-81.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIOS SANTOS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.
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Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 424622 Nr: 30407-55.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDES GUIA DA SILVA, LEONIDES SEVERINO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA 

DA SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 327396 Nr: 7147-51.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMUEL MARTINS FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amatrice Martins 

Vasconcelos - OAB:19.313/MT, KESIA MARTINS FORTES DOS REIS - 

OAB:

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 383237 Nr: 25166-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSÉ DE ALMEIDA - 

OAB:12016/MT

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 426784 Nr: 2058-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON VIEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128/MT

 Vistos etc.

 Em cumprimento ao que foi determinado pela Corregedoria-Geral de 

Justiça de Mato Grosso através do Ofício Circular nº 01/2018/GAB/J-Aux, 

diante da existência de laudo pericial referente a arma e eventuais 

munições apreendidas nestes autos e, em razão de não mais interessar à 

persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03, DETERMINO 

sejam remetidas ao Comando do Exército da Região para doação a órgão 

de segurança pública ou destruição conforme o caso.

Antes, porém, dê-se ciência desta decisão às partes (Defesa e MP).

Havendo manifestação/requerimentos, conclusos.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o decurso do prazo, 

dando-se cumprimento à determinação constante no 1º parágrafo.

Após cumprimento integral do presente decisum retornem-se os autos ao 

gabinete para deliberações.

Cumpra-se com urgência, expedindo o necessário.

Cuiabá/MT, 21 de fevereiro de 2018.

 SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 488667 Nr: 28176-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR ANACLETO VIEIRA, MARCOS TORRES 

VIEIRA, JOEL ESCAME DE PAULA, TEREZINHA ANACLETO DA SILVA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PASSADORE - 

OAB:3008-A, ROSANGELA PASSADORE - OAB:6.084, ROSÂNGELA 

PASSADORE - OAB/MT 6.084 - OAB:6.084/MT

 Código n. 488667

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento 

eletrônico da ré TEREZINHA ANACLETO DA SILVA VIEIRA.

O MP se manifestou favorável ao pleito.

Relatado, decido.

Verifica-se que a ré TEREZINHA ANACLETO DA SILVA VIEIRA esta 

utilizando o monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica), há cerca de 

07 (sete) meses.
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O delito aqui investigado, em tese, foi praticado na data de 27.06.2017, já 

tendo se passados quase 09 (nove) meses desde o ocorrido, sem que 

neste período tivesse sido noticiada qualquer informação de que a 

acusada tivesse prejudicado as investigações em curso ou mesmo 

descumprido as medidas cautelares anteriormente impostas, 

demonstrando, a princípio, a sua ressocialização perante a sociedade.

Além disso, a acusada é primária, possui bons antecedentes, residência 

fixa e trabalho licito, não possuindo outras passagens criminais além 

desta, indicando o presente delito se tratar de um fato isolado em sua vida 

e vem cumprindo as medidas cautelares a ela impostas, inclusive 

comparecendo periodicamente neste juízo,

 Por outro lado, vemos que sequer foi iniciada a instrução processual, 

estando o presente feito em fase de citação dos denunciados.

Sendo assim, é certo a cusada não pode ser punida ad aeternum pelo 

delito supostamente praticado, sendo plausível o deferimento do seu pleito.

Isto posto, REVOGO A MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO 

ELETRÔNICO da ré TEREZINHA ANACLETO DA SILVA VIEIRA, mantendo, 

contudo, inalteradas as demais medidas aplicadas.

Oficie a Central de Monitoramento Eletrônico para que proceda ao 

necessário à retirada da tornozeleira do réu ADMAILSON DA COSTA 

CONCEIÇÃO.

Ciência ao MP. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 13 de março de 2018.

SILVANA FERRER ARRUDA

 Juíza de Direito

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 505122 Nr: 44132-43.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE LEMOS CHILENO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHAZZES MORAIS DELGADO - 

OAB:20707

 Vistos, etc...

 Considerando que não foram arguidas preliminares e não havendo 

hipóteses de absolvição sumária, designo o dia 18/04/2018 às 14h45min 

para audiência de instrução e julgamento.

Às providências.

Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de março de 2018.

 Suzana Guimarães Ribeiro

 Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 351274 Nr: 12502-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIETE IZABEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FATIMA NEVES - 

OAB:10737

 INTIMAR A ADVOGADA- DRA. MARINEY FATIMA NEVES, OAB/MT nº 

10.737, DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 15 DE 

JUNHO DE 2018, ÀS 15:30 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro

 Cod. Proc.: 363493 Nr: 2873-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANNI NATALE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19625/O

 INTIMAR O DR CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA OAB/MT 19.625 DA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 22 DE JUNHO DE 

2018 ÀS 13:30 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 511053 Nr: 3705-67.2018.811.0042

 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): DIEGO VIEIRA GONÇALVES, GILBERTO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, RODRIGO MOREIRA MARINHO - OAB:18791/MT

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia do réu Gilberto, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 504624 Nr: 43638-81.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS FELIPE PIRES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katia Valadares Silva - 

OAB:23270, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT

 Vistos etc.

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 12/04/2018, às 

16:40 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 a advogada do réu, 

sendo esta, 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.: 484619 Nr: 24306-31.2017.811.0042

 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): YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, ODENIR 

DA CRUZ E SILVA, MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, DANIEL DA 

SILVA GUIA, ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, MILTON SANTIAGO LOPES 

DUARTE, CARLOS ALBERTO PEREIRA, JONATAS MENDES ALVARENGA, 

RONALDO NERES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO GONÇALVES - 

OAB:2.711-A/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

CAROLINA NEPOMUCENO CABRAL - OAB:5344/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DEISE JUSSARA ALVES - OAB:17867MT, 

Eder da Silva Gomes - OAB:24.022, ELIDIA PENHA GONÇALVES - 
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OAB:2886-A, EMERSON DA SILVA MARQUES - OAB:16877, JOILSON 

RUAS DO NASCIMENTO - OAB:18869/0, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297, SILENO REZENDE TAVARES - OAB:5652/MT, WESLEY 

ROBERT DE AMORIM - OAB:6610/MT

 Diante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão 

preventiva, MANTENDO as segregações cautelares de ALDEMIR BISPO DE 

OLIVEIRA e DANIEL DA SILVA GUIA.Decorrido o prazo do edital de fl. 

1157 sem a apresentação da defesa em favor do réu MÁRIO CESAR, 

DETERMINO, desde já, que se encaminhem os autos para a Defensora 

Pública que para tal fim.CUMPRAM-SE os itens 5, 5.1 e 7 da decisão de fls. 

1129/1130.Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 513271 Nr: 5905-47.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802

 Vistos.

Designo o dia 18/04/2018, às 15h10min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 512798 Nr: 5472-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDGILDES JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975B

 Vistos.

Designo o dia 25/07/2018, às 15h30min para realização do ato deprecado.

Procedam-se as intimações, requisições e comunicações necessárias, 

incluindo ao Juízo Deprecante.

 Às providências necessárias. Cumpra-se.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 168670 Nr: 15963-90.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARIELI RAMOS DE BARROS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELCIO DAMACENO DA SILVA, CLAUDINEI 

DA SILVA, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GLUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - 

OAB:12507

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822, DAYSE GUIMARÃES FERNANDES 

BALDUINO - OAB:13587, JOÃO APARECIDO PORTO - OAB/MT 8.276 - 

OAB:8.276

 Vistos, etc...

Intime-se o(a) querelante, por intermédio de seu advogado, para que, no 

prazo de 05 (cinco), manifeste-se nos autos acerca das defesas 

apresentadas às fls. 154/164 e 173/177, notadamente quanto ao pedido 

de absolvição sumária dos querelados, com fulcro no artigo 397, inciso IV, 

do Código de Processo Penal.

Após o decurso do prazo, o que deverá ser certificado, volvam-me os 

autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 372937 Nr: 13940-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454 / MT

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) Patrik 

Sango Kuramoti Wenceslau, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 

9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Intime-se o 

acusado, por intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o recolhimento das custas judiciais e da taxa judiciário, 

conforme estabelecido no item VIII da audiência de suspensão condicional 

do processo.Não havendo o referido pagamento, o que deverá ser 

certificado, proceda-se conforme determina o artigo 352, § 2º da 

CNGC.Por fim, após as providências de praxe, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 346268 Nr: 6770-46.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAILTON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668

 Posto isto, reconheço o decurso do prazo do período de prova e, por 

consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) acusado(a) 

Adailton José da Silva, com fundamento no artigo 89, § 5º da Lei n. 

9.099/1995 c/c artigo 107, inciso IV, do Código Penal.P.R.I.C.Havendo 

saldo remanescente da fiança prestada (fl. 27), após o recolhimento das 

custas judicias e da taxa judiciária, intime-se o(a) acusado(a), por 

intermédio de seu advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe a este juízo os dados bancários para liberação do valor 

remanescente.Anoto que a inércia do(a) acusado(a) implicará em 

arquivamento dos autos.Por fim, após as providências de praxe, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladys Roberto F. do Amaral

 Cod. Proc.: 487919 Nr: 27463-12.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROGELIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO MATIAS 

DA COSTA - OAB:OAB/SP 56.995

 Vistos, etc...

Designo o dia 11/04/2018 às 17:30 horas, para o cumprimento do ato 

deprecado.

Intime(m)-se pessoalmente a(s) testemunha(s) que será(serão) 

inquirida(s), requisitando a(s) testemunha(s) militar(es).

Nomeio desde já o ilustre Defensor Público que oficia perante este Juízo 

Criminal para defender o(s) acusado(s) no ato, caso não compareça 

advogado constituído, devendo ser pessoalmente intimado para 

comparecer à audiência.

Intime-se eventual defensor constituído.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se com urgência.

Às providências.

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 141194 Nr: 16376-40.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 
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CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS SANTOS, EDIMAR GOMES 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, HITLER PULLIG FILHO - OAB:11529, KARLA 

FAININA FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO, MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO contra os policiais militares SD PM LUIZ CARLOS 

SANTOS e SD PM EDMAR GOMES EVANGELISTA, pela suposta prática 

dos crimes descritos nos artigos 209, 259, 305 e 312, todos do Código 

Penal Militar.

A denúncia foi recebida em 30.11.2009 (fl. 116).

Em parecer apresentado às fls. 336/337, o Ministério Público requereu a 

extinção da punibilidade dos denunciados em relação aos crimes previstos 

nos artigos 209 e 259 do CPM, em face da prescrição.

É o relatório.

DECIDO.

Tratando-se de matéria de ordem pública, passo a decidir 

monocraticamente sobre a prescrição.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 

30.11.2009 (fl. 116).

De outra feita, infere-se que aos delitos descritos nos artigos 209 e 259 

do Código Penal Militar, é cominada pena máxima de detenção de um ano e 

de seis meses, respectivamente.

Deste modo, conforme dispõe o artigo 125, incisos VI e VII do Código Penal 

Militar, conclui-se que os prazos prescricionais incidentes sobre os delitos 

mencionados (209 e 259, CPM), imputados aos réus, já transcorreram, 

visto que já se passaram mais de 4 anos desde o recebimento da 

denúncia em 30.11.2009, causa interruptiva nos termos do art. 125, §5°, I, 

do CPM.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do SD PM LUIZ 

CARLOS SANTOS e do SD PM EDMAR GOMES EVANGELISTA, 

qualificados nos autos, relativamente aos crimes descritos nos artigos 209 

e 259, ambos do Código Penal Militar, o que faço com fulcro nos artigos 

123, IV, e 125, VI e VII, do mesmo estatuto repressivo.

O feito prossegue em relação aos crimes tipificados nos artigos 305 e 312 

do Código Penal Militar, imputados aos réus, até que se julgue a exceção 

de coisa julgada oposta pela defesa às fls. 167/171.

Outrossim, DESIGNO sessão para apreciação da exceção de coisa 

julgada arguida pela defesa dos réus para o dia 13.09.2018, às 13h30min. 

Na ocasião, caso o Conselho de Justiça rejeite o pedido, será inquirida a 

testemunha de acusação Givanildo Sirino da Silva.

Decorrido o prazo, com ou sem o cumprimento da missiva, certifique-se.

Expeça-se o necessário para a realização da sessão designada.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 167002 Nr: 14305-31.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUERUBINO SOARES NETO, GERALDO JOSÉ 

PEREIRA FILHO, WALDEMAR SHMIDT, ROBSON WAINER DOS SANTOS 

BARBOSA., WESLEN DA SILVA OLIVEIRA, EDSON FERNANDO POLL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - 

OAB:7030/MT, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - 

OAB:13822, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, GIVALDO CANTANHEDE NUNES ECKERT - OAB:15.089, JABES 

ALBERTO DIAS - OAB:17005, SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225/MT, TENARÊSSA APARECIDA ARAÚJO DELIA LIBERA - 

OAB:7031

 VISTOS ETC.

Tendo em vista o certificado à fl. 552 e ponderando que a Defensoria 

Pública declinou do patrocínio da defesa do réu Robson Wainer à fl. 526, 

com fulcro no art. 71, §2° do CPPM, NOMEIO o advogado Marciano Xavier 

das Neves, OAB/MT n° 11.190, para proceder à defesa técnica do 

referido acusado, o qual deverá ser intimado para tal finalidade.

De outra feita, com fulcro no art. 71, §2° do CPPM, NOMEIO a Defensoria 

Pública para atuar em defesa do réu revel Geraldo José Pereira Filho (fls. 

519/520 e 526), a qual deverá ser intimada para proceder à defesa 

técnica do referido acusado.

Intimem-se as defesas acima nomeadas para que, caso queiram, no prazo 

de 5 dias, arrolem testemunhas para as defesas dos réus Robson Wainer 

e Geraldo José Pereira Filho. Em caso de silêncio, certifique-se o decurso 

do prazo.

Outrossim, expeça-se deprecata para oitiva das testemunhas de 

acusação, intimando-se as defesas da expedição.

Ademais, certifique se decorreu o prazo para as demais defesas 

arrolarem suas testemunhas, já que saíram intimadas para tal finalidade às 

fls. 526/527.

Por fim, aguarde-se o decurso do prazo da missiva expedida.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 365520 Nr: 5369-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO, ILDES 

BENEDITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037

 Tendo em vista que este feito encontra-se apenso ao processo de id 

(166595), por tratar-se de litispendência, cujo está com Sessão de 

Instrução designada para o dia 23 de Junho de 2017 às 15:30, CANCELO 

a sessão anteriormente designada, e designo-a para o dia 23 de Junho de 

2017 às 15:30, para que na oportunidade sejam ambos os autos 

apreciados e deliberados em Sessão.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 365520 Nr: 5369-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO, ILDES 

BENEDITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037

 Vistos, etc.

 Tendo em vista este Magistrado ter sido convocado para uma reunião 

imprescindível, a ser realizada no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso sem prévio aviso, as Sessões designadas para esta data 

(23/06/2017), restaram prejudicadas, motivo pelo qual REDESGNO Sessão 

para análise de EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA para o dia 11 de outubro de 

2017 às 16h:30min, a ser realizada simultaneamente com Sessão de 

Instrução do feito de id. n. 166595, o qual encontra-se apenso a este.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 365520 Nr: 5369-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO, ILDES 

BENEDITO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MENDES NUNES FILHO - 

OAB:14037

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Tendo em vista que as audiências anteriores ao ato designado para este 

feito e que já estavam designadas por ocasião da entrada em exercício 

deste Magistrado neste Juízo se prolongaram sobremaneira, causando 

excessivo atraso para o seu início, os Juízes Militares, advogados e 

testemunhas solicitaram a dispensa. Deste modo, estando justificada a 

dispensa dos participantes da audiência, restou prejudicada a sua 

realização.

Assim sendo, REDESIGNO a sessão para o dia 04.04.2018, às 16h, 

oportunidade em que será analisada a exceção de litispendência oposta 

pela defesa às fls. 119/122.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 365740 Nr: 5621-78.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUCAS GOMES PEDROSO, 

JEFFERSON DA SILVA LISBOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7388/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11.190

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO

Intimação dos Réus, na pessoa de seus Advogados para conhecimento 

da designação de audiência nos autos da Carta Precatória nº 153785 - 

número único: 9787-41.2017.811.0013, na comarca de Pontes e 

Lacerda/MT, no dia 12.04.2018 às 13h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 300602 Nr: 17761-86.2010.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE CHAGAS MAJOR, WILLIAM DE 

CAMPOS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, MARCIANO XAVIER DA 

NEVES - OAB:11.190-OAB/MT.

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO dos réus na pessoa do advogado para ciência 

de envio de Carta Precatória para a Comarca de TANGARÁ DA 

SERRA-MT, em 13/03/2018, via malote digital código de rastreabilidade 

81120183223162, com a finalidade de interrogatório da ré SUB TEN PM RR 

ROSIMEIRE CHAGAS MAJOR, bem como para acompanhar o trâmite da 

missiva naquele juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 436670 Nr: 12973-19.2016.811.0042

 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): JOÃO RIBEIRO DE AMORIM, EDSON 

FERNANDES DOS SANTOS, ANTONIO CAETANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência do envio de Carta Precatória para:

1) Comarca de GUIRATINGA-MT, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183218507, a qual foi distribuída em 12/03/2018, às 

18:52 Horas, para Vara Única sob nº 508-25.2018.811.0036, Código 

55510, com a finalidade de inquirição das testemunhas arroladas pelo 

Ministério Público, CARLOS ROBERTO FERREIRA CAVALCANTE e JOSÉ 

JESUS DE OLIVEIRA, bem como para acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo (Audiência designada para o dia 12/06/2018, às 15h30min)

2) Comarca de RONDONÓPOLIS-MT, via malote digital código de 

rastreabilidade 81120183218478, em 09/03/2018, com a finalidade de 

inquirição da testemunha arrolada pelo Ministério Público, LUIZ CARLOS 

PINHEIRO, bem como para, querendo, acompanhar o trâmite da missiva 

naquele juízo.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 483140 Nr: 22901-57.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS FRANCISCO CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO - OAB:12586/MT

 Nos termos do art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar o(a) Advogada ARIANE FERREIRA MARTINS 

CAMARGO, OAB/MT 12.586, para apresentar as razões do recurso 

interposto (fls. 308), no prazo legal.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 349120 Nr: 10107-43.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONOR BISPO DA SILVA, ALAN MARIANO 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 Vistos, etc.

Considerando a insistência da acusação na inquirição da testemunha PM 

Marcelo Alves de Oliveira (fl. 234), DESIGNO a audiência de continuação 

para o dia 04/04/2018, às 16:10 horas.

Intimem-se todos para o ato, requisitando referida testemunha perante o 

batalhão em que está lotada, bem expedindo diligência para intimação 

pessoal no seu endereço residencial (fl. 216).

Quanto ao pedido de abrandamento da medida cautelar de 

comparecimento mensal em juízo, formulado pela defesa de Leonor Bispo 

da Silva, ACOLHO o fundamento apresentado pelo Ministério Público à fl. 

234 e, de consequência, MANTENHO a medida tal como incialmente fixada.

Expeça-se o necessário.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 439395 Nr: 15902-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGLIANE CRISTINA QUINTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vitso, etc.

Considerando que certificada a tempestividade da apelação defensiva (fl. 

152), cumpra-se a segunda parte da decisão de fl. 136, remetendo os 

autos ao Ministério Público e, após, ao E. TJ/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
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 Cod. Proc.: 486071 Nr: 25736-18.2017.811.0042

 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): DANIEL GOMES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que a defesa do acusado se reservou o direito de impugnar 

a inicial acusatória em sede de alegações finais (fl.102), entendo que a 

dinâmica do evento descrito na denúncia precisa ser melhor esclarecida, 

não emergindo nesta fase preambular a certeza absoluta de que não 

houve ilícito criminal na conduta do denunciado, inocorrendo alguma das 

hipóteses do art. 397, do CPP, com nova redação da Lei nº 11.719/2008, 

prevalecendo nesta fase o princípio do “in dubio pro societate”.

Em suma, presentes os requisitos materiais e formais do art. 41 do CPP, 

nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA 

oferecida pelo Parquet, dando o denunciado DANIEL GOMES DA ROCHA 

como incurso nos artigos da “lex repressiva” nela mencionados.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 09/05/2018, às 

15:45 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição das testemunhas 

de acusação e defesa.

Para tanto, intime-se o acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e 

na defesa prévia; dando-se ciência ao Promotor de Justiça e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 450512 Nr: 27578-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON RODRIGO DA SILVA HIGA DE 

SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Considerando que o v. Acórdão de fls. 209/214 negou provimento ao 

apelo, cumpra-se a r. sentença de fls. 137/154.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 363628 Nr: 3062-51.2014.811.0042

 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): ANTONIO ROGERIO MUNIZ AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INES CECILIA FELSKI PIZATI - 

OAB:19658/MT, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10006/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o réu regularizou sua representação processual por 

meio do instrumento procuratório de fl. 184, intime-se a nova defesa para, 

no prazo legal, apresentar as razões recursais em seu favor.

Após, certifique-se a tempestividade do apelo e voltem-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 448197 Nr: 25171-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ADELAIDE 

LUCILA DE CAMARGO OAB/MT 1933 , para que tome ciência da audiência 

designada para o dia 26 de Junho de 2018 às 16h00min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 152596 Nr: 20018-21.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO WILSON PINTO, EVA NUNES DA SILVA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770, 

FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA - OAB:15598, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, CARLOS 

FREDERICK DA S. I. ALMEIDA OAB/MT 7.355-A, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES OAB/MT 11.190, FABIANO ALVES ZANARDO OAB/MT 12.770, 

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB/MT 9.405, KALYNCA DA SILVA INEZ DE 

ALMEIDA OAB/MT 15.598 para que apresente as contrarrazões do 

recurso ministerial de fls. 327/331, bem como as razões recursais de fls. 

347/348, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 169124 Nr: 16413-33.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GAUDÊNCIO FARIA, CARLOS 

ALBERTO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, JAIR GIMENES MARRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO - OAB:5324, ANGELO FERREIRA GOMES FILHO - 

OAB:4330, LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632, RICARDO DA 

SILVA MONTEIRO - OAB:3.301

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO OAB/MT 4.632, ANDERSON NUNES DE 

FIGUEIREDO OAB/MT 5.324, RICARDO DA SILVA MONTEIRO OAB/MT 

3.301 para que tome ciência da sentença proferida às fls. 785/795.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 464012 Nr: 3882-65.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCFDA, JAV, MVFS, JBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - 

OAB:3878/AC

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos acusados para que 

apresente Resposta à Acusação dos seus clientes, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 326368 Nr: 6053-68.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA, 

ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO, CARLOS ANSELMO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5763-B, RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:4.099, 

SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007-CNGC, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimados os 

advogados dos requeridos para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestarem em relação à necessidade de diligências complementares, 

na forma do disposto no art. 402 do CPP, conforme determinado às fls. 

1757/1757vº.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 473093 Nr: 13008-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LAZAROTTO, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, RAMÃO EDSON CACHO, ODILON EUSTÁQUIO MACHADO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DALL' AGNOL 

FINATO - OAB:10.084 OAB/MT, IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, JESUINO DE FARIAS - OAB:12068, MICHEL KAPPES - 

OAB:14.185

 Cumpra-se, na forma deprecada, com as cautelas de praxe, servindo a 

cópia como mandado, devendo nela ser identificada a data e o horário da 

audiência.

Designo o dia 10/04/2018, às 13:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

Intime (m) - se/requisite (m) - se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 400135 Nr: 4354-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GERALDO RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX JESUS AUGUSTO FILHO 

- OAB:314.946/SP, ÁLVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - 

OAB:44.588/DF, ANA CAROLINA LEÃO OSÓRIO - OAB:41.800/DF, 

ARTHUR FERNANDES BERNARDO NOBRE - OAB:45.318/DF, BRENA 

GUIMARÃES COSTA - OAB:6520/RO, CAMILA TORRES DE BRITO - 

OAB:44.868/DF, DANIEL NASCIMENTO GOMES - OAB:356.650/SP, 

DEBORA BERNARDON - OAB:42.510/DF, EDUARDO AUGUSTO SOUTO 

DA COSTA SCHNEIDER - OAB:39779/DF, FABIAN FEGURI - 

OAB:16.739/MT, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:44.869/DF, 

FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, GEORGE ANDRADE 

ALVES - OAB:250.016, GIOVANA ELISA MONTEIRO E SOUZA - 

OAB:36.828/DF, GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - OAB:42.990/DF, 

LEANDRO DIAS PORTO BATISTA - OAB:36.082, LUCAS FABER DE 

ALMEIDA - OAB:38651/DF, MARIANA ALBUQUERQUE RABELO - 

OAB:44918/DF, RAIANA FRANÇA RIBEIRO - OAB:3.963/AC, RODRIGO 

DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26966, VINICIUS MACHADO 

CALIXTO - OAB:43.752/DF, WILLIAM PEREIRA LAPORT - 

OAB:44.568/DF

 Isto posto, forte na fundamentação supra, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA formulada em desfavor de JOSÉ GERALDO RIVA, qualificado 

nos autos, CONDENANDO-O como incurso nas sanções dos seguintes 

dispositivos penais: artigo 312 “caput” do CP por 05 (cinco) vezes, cc. art. 

71 CP (LIVROPEL LTDA.) em concurso material (art. 69 CP) com o artigo 

312 “caput” do CP por 04 (quatro) vezes, cc art. 71 CP (HEXA COMÉRCIO 

E SERVIÇOS LTDA), em concurso material (art. 69 CP) com artigo 312 

“caput” do CP por 08 (oito) vezes, cc art. 71 CP (AMPLO COMÉRCIO DE 

SERVIÇOS LTDA.) e em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 312 

“caput” do CP por 09 (nove) vezes, cc art. 71 do CP (SERVAG 

-COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.), todos na forma do artigo 327, § 

2º. do CP e, finalmente, em concurso material (art. 69 do CP) com o artigo 

288 do CP.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 431541 Nr: 7323-88.2016.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5932, RODOLFO BAGATELLI GONÇALVES - 

OAB:21542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UEBER R. DE CARVALHO - 

OAB:4754, VINÍCIUS MANOEL - OAB:19532-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que com relação ao MANDADO DE 

SEGURANÇA nº 1001723-98.2016.8.11.0000 - 1ª Turma de Câmaras 

Cíveis Reunidas de Direito Privado foi denegada a segurança e extinto o 

processo sem resolução de mérito - fls. 618/628.

Ainda, INDEFIRO o pedido de reconsideração de fls. 602/617, eis que não 

há qualquer modificação da situação fático-processual que viabilize uma 

mudança de posicionamento das decisões que indeferiram a gratuidade da 

justiça proferida nos autos.

Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de litigância de má-fé de fls. 629/636, 

eis que o caso dos autos não se enquadra nos casos previstos no art. 80 

do CPC.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

AÇÃO ORDINÁRIA DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRELIMINARES 

CONTRARRECURSAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PENALIDADE. A 

condenação às penas da litigância de má-fé tem por pressuposto a 

evidência de que o comportamento da parte atenta à dignidade da justiça. - 

Circunstância que não se deduz quando a parte tão somente exerce o 

direito de defesa. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO DO § 11 DO 

ART. 85 DO CPC/15. (...). RECURSO PROVIDO”. (Agravo de Instrumento Nº 

70075954909, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/01/2018)

No mais, INTIME-SE a requerente, através de seu advogado – via DJE, 

para recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, inciso X, c/c art. 321, parágrafo único, ambos do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 406896 Nr: 11509-91.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE OLIVEIRA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT

 Vistos

DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 25/07/2018 às 16h30min.

INTIMEM-SE a vítima, atentando-se ao endereço de fl. 120 e o acusado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 387504 Nr: 1573-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DE 
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OLIVEIRA - OAB:9225/MT

 Vistos

DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 31/07/2018 às 13h30min.

INTIMEM-SE a vítima, o acusado e as testemunhas arroladas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 337090 Nr: 18201-14.2012.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, para devolução dos autos nº 

18201-14.2012.811.0042, Protocolo 337090, 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): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 510400 Nr: 3109-83.2018.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMDMF, BFDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Promova-se o desapensamento destes autos dos autos do Divórcio 

Litigioso n.º 34488-76.2017.811.0042 (código: 495246) e da Ação Penal 

n.º 43616-23.2017.811.0042 (código: 504602).

A despeito de não constar nos autos a certidão negativa de citação do 

executado, verifico que razão assiste à exequente ao afirmar que o 

mandado de citação foi expedido com endereço diverso do informado na 

inicial, razão pela qual, defiro o pedido de fls. 28/29, para determinar a 

expedição de novo mandado de citação do executado, observando-se os 

endereços constante nos autos (inicial e fls. 29).

 Advirto o Sr. Gestor Judicial para que redobre a atenção na expedição de 

documentos, evitando, desta forma, prejuízos às partes e perda de atos.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Cuiabá, 13 de março de 2018.

Ana Graziela Vaz De Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 495246 Nr: 34488-76.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFDMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisandro Nunes Bueno - 

OAB:10833, LEIDINEIA KATIA BOSI - OAB:14981/MT, RENATA KARLA 

BATISTA E SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO EDUARDO DA 

COSTA E SILVA - OAB:13752, DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.365/MT, JOELSON ELEUTÉRIO GOMES - OAB:21893/MT, 

LANDRI LOTUFO PULCHÉRIO - OAB:23542

 Vistos em saneamento,[...]. Indefiro o pedido de dilação de prazo para 

manifestação sobre os documentos juntados pela autora em sua 

impugnação [...] REJEITO AS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL e 

INDEVIDA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA A 

AUTORA arguidas pelo réu em sua contestação e, concedo à autora o 

prazo de 15 (quinze) dias, após a avaliação dos maquinários arrolados 

nos autos, para a retificação do valor da causa.[...] determino que o Sr. 

Gestor Judicial, certifique se houve a remessa dos autos à equipe 

Multidisciplinar e, em caso positivo, efetue a cobrança do relatório do 

estudo, no prazo de 15 (quinze) dias, e em caso negativo, cumpra a 

decisão com urgência, sob pena de responsabilização. Com o relatório do 

estudo nos autos, intimem-se as partes para sobre ele se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. [....] indefiro os benefícios da Justiça Gratuita 

pleiteados pelo réu. Indefiro o pedido de revogação das Medidas 

Protetivas deferidas em favor da autora[...].Indefiro o pedido de expedição 

de ofício à Imobiliária Marlon Morais[...]. Fixo como pontos controvertidos 

as condições das partes para o exercício da guarda da criança Marcos 

Miguel; as condições do réu para o exercício do direito de visita; as 

possibilidades do réu e as necessidades da criança para fixação da 

prestação alimentícia e os bens que serão objeto de partilha (veículos, 

maquinários da empresa e dívidas do casal); [...].Para dirimir a 

controvérsia, determino o cumprimento da decisão que determinou a 

realização de estudo psicossocial, [...], defiro o pedido de apuração do 

ativo e passivo da pessoa jurídica M.F. DA SILVA (tornearia mecânica) 

efetuado pelo réu [...].Defiro o pedido de fls. 515, para determinar a 

expedição de mandado de avaliação dos maquinários que ainda restam na 

empresa de Tornearia do réu.[...] Intimem-se as partes para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, bem 

como, manifestem interesse na produção de prova testemunhal [...]

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 498314 Nr: 37452-42.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: KPRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MAGALHÃES 

DOS SANTOS - OAB:12.550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Barbosa de Lima - 

OAB:24226

 Vistos.

Defiro em parte o pedido de fls. 21/23.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 26/03/2018 às 13h15min.

Com relação ao pedido de revogação das Medidas Protetivas, o mesmo 

será analisado quando da audiência de conciliação a ser presidida por 

este magistrado.

Intimem-se as partes. Intime-se o advogado do requerido, via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 455674 Nr: 32938-80.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNNO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC FERNANDO DA CRUZ - 

OAB:20779

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 50.

Proceda-se a restituição dos objetos apreendidos, caso tenham sido 

encaminhados a este juízo.

Ademais, intime-se o advogado do réu para que apresente a Resposta a 

Acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Existindo preliminares, vista ao Ministério Público.

Caso contrário, conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 412801 Nr: 17645-07.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 
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FRUTUOSO - OAB:15375/MT

 Vistos.

Considerando se tratar de testemunhas comum, INTIME-SE o réu através 

de seu advogado via DJE, para que informe acerca da 

insistência/desistência da oitiva da vítima e das testemunhas arroladas, no 

prazo de 15 (quinze) dias, oportunidade em que deverá apresentar o 

endereço atualizado das mesmas, caso tenha interesse na oitiva.

Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 462982 Nr: 2844-18.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MCRCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCC, RCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS DE ABREU - 

OAB:OAB/MT 9.220, JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB:5053/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18219/O

 Vistos.

Trata-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas, devidamente qualificados 

nos autos.

Deferidas as medidas protetivas, as partes entabularam acordo conforme 

termos indicados nos autos.

 Destarte, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES nos termos 

constantes nos autos.

 Ainda, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente deferidas.

Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

Ciência ao Ministério Público. Intimem-se às partes, através de seus 

advogados - via DJE.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 476317 Nr: 16188-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SVDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19291/O

 Vistos.

Trata-se de MEDIDAS PROTETIVAS requeridas SILVANA VARELA DO 

CARMO em face de WAGNER CARLOS DE OLIVERA, devidamente 

qualificados nos autos.

Deferidas as medidas protetivas, as partes entabularam acordo conforme 

termos indicados nos autos.

 Destarte, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, O ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES nos termos 

constantes nos autos.

 Ainda, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS anteriormente deferidas.

Do mesmo modo, JULGO EXTINTA a presente demanda, com julgamento de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do CPC/2015.

Expeça-se Termo de Guarda Definitiva, intimando-se a requerente para 

assinatura.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se às partes, através de advogado - 

via DJE.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE, com a adoção das 

formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 374977 Nr: 16227-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO DE ALMEIDA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709, JAIME PENARIOL DE ROSATO - OAB:14881/MT

 Vistos

HOMOLOGO a desistência da oitiva da vítima, conforme requerido.

DESIGNO nova Audiência de Instrução para o dia 07/08/2018 às 15h30min.

INTIMEM-SE o acusado e a testemunha de Defesa arrolada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa (via DJE).

Cumpra-se. Às providências.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379729 Nr: 21409-35.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEORGE EDILCINEI PAES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, JOSÉ 

HENRIQUE FERNANDES DE ALENCASTRO - OAB/MT 3800 - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GEORGE EDILCINEI PAES DE 

CARVALHO, Cpf: 53194969153, Rg: 06376193, Filiação: Osvaldo Olivio de 

Carvalho e Delzi Paes de Carvalho, data de nascimento: 23/04/1969, 

natural de Varzea Grande-MT, convivente, motorista, Telefone 

65-99603-4803. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR ACUSADO PARA QUE INFORME SE DESEJA 

RECORRER DA SENTENÇA DE FLS. 195/212.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Considerando a certidão de fl. 252, 

determino a intimação do acusado por edital, para que informe se deseja 

recorrer da sentença de fls. 195/212, com prazo de 90 dias (CPP, art. 

392).II.Expeça-se o necessário.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 503988 Nr: 43046-37.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SSCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THIAGO CESAR DE OLIVEIRA, Filiação: 

Telma Pereira Leite e Carmindo Sebatião de Olvieira, data de nascimento: 

14/03/1987, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), moto boy, 

Telefone (65) 9266- 5874. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DO AGRESSOR DAS 

MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS A FAVOR DA VÍTIMA. CITADO O RÉU 

E NÃO HAVENDO RESPOSTA, SER-LHE-Á NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL AO RÉU, NOS TERMOS DO ART. 257, INCISO IV DO CPC.

Despacho/Decisão: Id. 503988 – MEDIDAS PROTETIVAS. REQUERENTE: 

SAMIA STEFANNY COSTA ABREU, Endereço: Rua J, nº 04, quadra 08, 

Residencial Nova Canaã, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99259-1504. 

REQUERIDO: THIAGO CESAR DE OLIVEIRA, Endereço: Rua Santa Izabel, 

nº 107, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99266-5874.Vistos 

em Plantão.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por 
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SAMIA STEFANNY COSTA 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 caracterizada em crimes apenados pelo Código Penal (Ameaça 

e Dano) – B.O. nº 2017.390169, por parte do requerido THIAGO CESAR DE 

OLIVEIRA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Assim, restando configurada a medida cautelar de urgência 

requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os pedidos da 

ofendida, determinando:Suspensão da posse e/ou restrição do porte de 

armas de fogo, devendo ser comunicado ao órgão competente, inclusive 

para que se proceda o necessário para sua apreensão (art. 22, I, § 2º, da 

Lei nº 11.340/2006).Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local 

convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, 

deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de 

afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006).Proibição ao agressor de 

aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando 

o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da 

Lei nº 11.340/2006).Proibição ao agressor de manter contato com a 

ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de 

comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006). Proibição ao 

agressor de frequentar 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 nº 11.340/2006).Prestação de 

alimentos provisionais, que arbitro na quantia de R$ 468,50 (quatrocentos 

e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), equivalente a meio salário 

mínimo, que para o momento me parece adequado ao binômio 

necessidade/possibilidade a ser depositada pelo agressor, até o dia 10 

(dez) de cada mês, na conta bancária da representante legal do(s) filho(s) 

menor(es) do casal, cuja abertura deve ser requisitada, se necessário 

(art. 22, V, da Lei nº 11.340/2006). Importante esclarecer que os aludidos 

alimentos têm caráter emergencial e cautelar, fixados liminarmente, 

sujeitos à eficácia temporal limitada, devendo a parte interessada interpor 

a ação própria de alimentos em prazo razoável, assim entendido como de 

no máximo 06 (seis) meses, podendo para tanto procurar atendimento na 

Defensoria Pública Cível, sob pena de revogação dos alimentos 

provisionais arbitrados. Com relação ao pedido de “restrição ou 

suspensão do direito de visitas aos dependentes menores” (art. 22, IV, da 

Lei nº 11.340/2006), aguardo a realização do estudo psicossocial das 

partes para sua apreciação, conforme a própria orientação da Lei nº 

11.340/2006. Importante esclarecer que o deferimento das medidas de 

proibição de contato com a ofendida e os familiares não inviabilizam, por si 

só, o direito de visitas do requerido aos filhos menores. Contudo, deverá o 

requerido adotar as cautelas necessárias para que o exercício do direito 

de visitas não implique em descumprimento das medidas protetivas 

deferidas, podendo se valer de parente ou pessoa de confiança para 

intermediar a busca e entrega dos filhos menores.Separação de corpos 

(art. 23, IV, da Lei nº 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim 

entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim 

aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, 

devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) 

dias.INDEFIRO o pedido de afastamento da ofendida do lar, uma vez que 

incompatível com a medida acima deferida de recondução da ofendida e 

seus dependentes ao respectivo domicílio.INDEFIRO o pedido de 

restituição de bens, uma vez que em momento nenhum nestes autos foi 

alegado pela vítima qualquer subtração de bens pelo agressor.INDEFIRO o 

pedido de “prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por 

perdas e danos materiais”, tendo em vista que a vítima não indicou os 

danos materiais suspostamente foram suportados, não realizando 

qualquer início de prova que pudesse embasar a obrigação de prestar 

garantia para o pagamento de uma eventual e posterior indenização, como 

consequência do ato ilícito perpetrado.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.Assim, determino o 

devido acompanhamento pela Equipe Multidisciplinar através do serviço 

psicossocial deste Juízo, devendo trazer relatório do estado social e 

psicológico das partes, bem como outras condições observadas tanto em 

relação ao agressor como da própria ofendida, no prazo de 40 (quarenta) 

dias. Notifique-se à Equipe Multidisciplinar para a realização do Estudo 

Psicossocial do caso no prazo acima indicado, devendo observar os itens 

acima especificados que necessitam de especial atenção. Consigno, 

desde já, que para cumprimento das diligências desta decisão poderá o 

Oficial de Justiça se valer do previsto no art. 14 da Lei nº 11.340/2006, c/c 

os do § 2º, do art. 212, do Código de Processo Civil de 2015, por aplicação 

supletiva.Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da Lei 

11.340/2006) e encaminhe-se a ofendida para atendimento na Assistência 

Judiciária, pela Defensoria Pública Cível (art. 28 da Lei 

11.340/2006).Proceda-se a devida inclusão de dados, para fins 

estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/2006.Tendo em vista que 

a urgência da medida, determino que os cumprimentos dos mandados 

sejam realizados pelo Oficial de Justiça Plantonista, devendo constar nos 

mandados os telefones existentes das partes, com o objetivo de otimizar o 

cumprimento do feito.Cópia da presente serve de mandado, a ser 

cumprido pelo Oficial de Justiça de plantão.Proceda-se a distribuição à 

Vara Competente.INTIMEM-SE às partes. Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública Cível.CUMPRA-SE. Às providências. Cuiabá/MT, 26 de 

novembro de 2017.JAMILSON HADDAD CAMPOS Juiz de Direito 

Plantonista

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 501294 Nr: 40341-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAMELA ANGELA JIMENEZ SILVA, Cpf: 

05448665179, Rg: 25994158, Filiação: Lourdes Jimenez Pena e Sandro 

Marcelo da Silva Oliveira, data de nascimento: 03/01/1998, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, ajudante de pedreiro, Telefone 

(65)99280-1007. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A VÍTIMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A 

SOLTURA DO RÉU.

Despacho/Decisão: Vistos em plantão.Trata-se de comunicado de prisão 

em flagrante do indiciado Iorrone Pereira de Siqueira, já qualificado nos 

autos, ocorrida no dia 03 de novembro de 2017 às 23h, pela prática, em 

tese, dos delitos tipificados nos artigos 129, § 9º, do Código Penal c/c a 

Lei n. 11.340/2006, tendo como vítima sua convivente Pamela Angela 

Gimenez Silva.Nos termos do Provimento n. 1º/2017, do Presidente do 

Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 

autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e 

da Defesa.Está presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação 

fática encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302, incisos I 

e IV, do Código de Processo Penal - CPP. Assim, vejo que o auto de prisão 

em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo 

cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias 

constitucionais.Além disso, não se vislumbra qualquer nulidade, 

irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em 

flagrante, razão pela qual, o HOMOLOGO.Em cognição sumária, da análise 

dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova 

da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos 

dos policiais que realizaram a prisão flagrancial, razão pela qual houve a 

situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, 

inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.Quanto à 

necessidade de manutenção do preso no cárcere, é certo que, com o 

advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão em flagrante deixou de ser 

modalidade de segregação provisória para ter natureza pré-cautelar, 
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efêmera, só subsistindo até a sua apreciação pela Autoridade Judiciária. 

Por oportuno, destaco o disposto no artigo 310 do CPP:Art. 310.Ao 

receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente: I 

- relaxar a prisão ilegal; II - converter a prisão em flagrante em preventiva, 

quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se 

revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas 

da prisão;III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Parágrafo 

único.Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente 

praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 

23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, 

poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, 

mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob 

pena de revogação.Conforme se verifica, ao receber o auto de prisão em 

flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos 

incisos I, II e III do artigo 310 do CPP, devendo relaxar a prisão em flagrante 

ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os 

fundamentos desta e se revelarem inadequadas ou insuficientes as 

medidas cautelares diversas da prisão, devendo ainda conceder liberdade 

provisória, com ou sem fiança, quando não for o caso de se converter a 

prisão em flagrante em preventiva.In casu, como o flagrante foi 

homologado, afastada está a adoção da providência prevista no inciso I do 

artigo 310 do CPP, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se 

converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder 

liberdade provisória.Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso 

comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei n. 

12.403/2011 também alterou os artigos 312 e 313 do CPP, passando a se 

exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão 

preventiva:Art. 312.A prisão preventiva poderá ser decretada como 

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da 

instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando 

houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Art. 

313.Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da 

prisão preventiva:I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de 

liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;II - se tiver sido condenado 

por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o 

disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal;III - se o crime envolver violência 

doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo 

ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas 

protetivas de urgência.Parágrafo único.Também será admitida a prisão 

preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou 

quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, 

devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a 

identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da 

medida.Já o artigo 314, prevê as condições proibitivas da decretação da 

prisão (excludentes de ilicitude):“Art. 314. A prisão preventiva em nenhum 

caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos 

ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, II e III 

do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 

Código Penal.” Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os 

artigos 312 e 313 do CPP, conclui-se que para a decretação da prisão 

preventiva deve haver prova da existência do crime e indício suficiente de 

autoria, além de ao menos uma das situações previstas no artigos 312 do 

CPP em concurso com também alguma das situações do artigo 313 do 

mesmo Códex.Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a 

conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz 

conceder liberdade provisória, estando neste sentido o artigo 321 do 

CPP:Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da 

prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, 

se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e 

observados os critérios constantes do art. 282 deste Código. No caso em 

tela, o detido não possui antecedentes criminais, não há clamor público 

acerca dos fatos, tampouco existem evidências de que o indiciado 

buscará obstar a aplicação da lei penal ou a prejudicar o desenvolvimento 

da instrução criminal.A jurisprudência, casos tais, assim tem entendido:É 

possível a concessão de liberdade provisória ao agente primário, com 

profissão definida e residência fixa, por não estarem presentes os 

pressupostos ensejadores da manutenção da custódia cautelar 

(RJDTACRIM 40/321).Posto isso, ratifico a prisão em flagrante e deixo de 

converter a mesma em prisão preventiva e, não incidindo na hipótese em 

análise as vedações dos artigos 323 e 324 do CPP, CONCEDO ao indiciado 

IORRONE PEREIRA DE SIQUEIRA, já qualificado, o benefício da LIBERDADE 

PROVISÓRIA COMVÍNCULO, mediante o compromisso de comparecer aos 

atos do processo quando intimado, não mudar do endereço onde reside 

sem prévia comunicação em juízo, não reiterar na prática delitiva e cumprir 

rigorosamente as medidas protetivas aplicadas em favor da ofendida, sob 

pena de revogação do benefício. Deixo de impor medidas cautelares 

diversas da prisão, especificamente o monitoramento eletrônico, haja vista 

sua manifestação de formação em curso recente de vigilância, profissão 

esta que ficaria prejudicada com o uso de tornozeleira 

eletrônica.Expeça-se Alvará de Soltura em favor do indiciado, desde que 

não haja outro motivo que justifique sua manutenção no cárcere.Aplico as 

seguintes medidas protetivas, em favor da vítima PAMELA ANGELA 

JIMENEZ SILVA:a) DETERMINO o afastamento do agressor do lar, domicílio 

ou local de conivência;b) fica o agressor PROIBIDO de aproximar-se da 

ofendida,sob qualquer pretexto e por tempo indeterminado, estabelecendo 

o limite mínimo de distância em 500 (quinhentos) metros;c) fica o agressor 

PROIBIDO de manter qualquer tipo de contato com a ofendida e 

testemunhas por qualquer meio de comunicação e;d) DETERMINO a 

recondução da ofendida e dependentes ao respectivo domicílio, após 

afastamento do agressor.As demais medidas requeridas pela ofendida 

deverão ser buscadas em ação própria, pois ausentes os elementos de 

cognição necessários ao seu correto exame.Fica o indiciado advertido 

que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução 

processual, inclusive nova prisão.Vencidas as providências do plantão, 

encaminhe-se o feito, no dia útil imediatamente seguinte ao seu término, ao 

Cartór io Distr ibuidor, para o regular procedimento da 

distribuição.Cumpra-se, com urgência.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379281 Nr: 20933-94.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO JOSÉ DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFESNSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANE SANTANA PEREIRA DA 

CRUZ, Cpf: 00105193194, Rg: 131.831.25, Filiação: Walter Seixas Pereira 

e Maximiliana Santana de Brandao, data de nascimento: 04/01/1983, 

brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, casado(a). 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: XII. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Ronaldo Santana Pereira da Cruz, brasileiro, casado, pedreiro, nascido em 

04/05/1978, natural de Cuiabá/MT, portador do RG n. 1678174-0 SJSP/MT, 

filho de Gesuina Ferreira da Cruz, residente e domiciliado na Rua Doutor 

Jonas Corrêa da Costa, nº 40, Bairro Cidade Alta, nesta 

Capital.XIII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XIV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XV.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XVI.Isento de custas.XVII.P. R. I. .C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377747 Nr: 19253-74.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE CAMPOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL LUIS PADILHA E 

SILVA - OAB:11637

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, Rg: 

14822890, Filiação: Manoel dos Santos e Adelzair Rodrigues dos Santos, 

data de nascimento: 12/07/1972, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, do lar, Telefone 3649-8076. 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: XV. Posto isto, em consonância com os fundamentos retro 

expendidos, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu 

Anderson de Campos Silva, brasileiro, casado, nascido em 28/11/1977, 

auxiliar de manutenção, natural de Cuiabá, filho de Benedito Miranda da 

Silva e Maria Nair de Campos Silva, residente e domiciliado na Rua A 1, nº 

02, quadra 16, Residencial Vantuil de Freitas, Bairro Primeiro de Março, 

nesta capital.XVI.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XVII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no artigo 1.453da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XVIII.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XIX.Isento de custas.XX.P. R. I. .C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOÃO PAULO SOARES 

PEREIRA, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380319 Nr: 22043-31.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR STEFENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFESNSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KEILA VANESSA DA SILVA, Rg: 

1774127-0, Filiação: Nadir da Silva e Irineu Braz da Silva Neto, data de 

nascimento: 17/08/1988, brasileiro(a), convivente, enfermeira, Telefone 

9943 5500. 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: XVI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, julgo 

improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Jocimar Stefeni, 

brasileiro, convivente, portador do RG 1601378-6 SSP/MT, professor, 

natural de Nobres/MT, nascido em 13 de outubro de 1985, filho de Jolmar 

Francisco Stefeni e Benedita Cecilia Pereira Stefeni, residente na Rua J, nº 

47, Residencial Granada, Bairro Terra Nova, nesta Capital, como incurso 

nas sanções dos artigos 129, § 9º, c/c art. 147, c/c art. 61, inciso II, “f”, 

todos do CP, nos termos do disposto no artigo 386, incisos IV e II, do 

CPP.XVII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XVIII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no item 7.16.1da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XIX.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações 

de estilo, arquivem-se os autos.XX.Isento de custas.XXI.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 350048 Nr: 11144-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JULIANE INGRIDY COSTA NASCIMENTO, 

Cpf: 01770644121, Rg: 16158326, Filiação: Aurice de Oliveira Costa e 

Rosário Rodrigues da Costa, data de nascimento: 18/12/1988, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), autonoma, Telefone 

9904-0340. 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: X.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, nos termos 

do disposto no artigo 386, incisos V, do CPP, julgo improcedente o pedido 

da denúncia e absolvo o réu Daniel Paulo de Oliveira, brasileiro, solteiro, 

comerciante, natural de Cuiabá/MT, nascido em 18 de novembro de 1974, 

filho de Elpídio Paulo de Oliveira e Felesmina Miranda de Oliveira, residente 

e domiciliado na Travessa Desembargador Enzo Ricci, nº 03, Bairro 

Quilombo, nesta capital, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do 

CP.XI.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no item 7.16.1da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral 

da Justiça.XIII.Transitado em julgado, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XIV.Isento de custas.XV.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 342229 Nr: 2113-61.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YDOM, TDOM, STELA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBER BORGES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR CARVALHO - 

OAB:10245, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - OAB:7590-B, 

JOSÉ CARLOS PEREIRA -OAB/11810 - OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. André Stumpf Jacob 

Gonçalves - OAB/MT 5.362 - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, para devolução dos autos nº 

2113-61.2013.811.0042, Protocolo 342229, 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.: 377369 Nr: 18840-61.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andre stumpf jacob gonçalves 

- OAB:5362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA CARDOSO SALES 

DE OLIVEIRA - OAB:7590-B, JOSÉ CARLOS PEREIRA - OAB:11810/MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLAUDIO 

APARECIDO SOUTO, para devolução dos autos nº 

18840-61.2014.811.0042, Protocolo 377369, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367754 Nr: 7779-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de junho de 

2016, às 17h00min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Em obediência ao que preceitua o art. 27 da Lei 11.340/06, intime-se 

pessoalmente a Defensoria Pública ou o advogado nomeado para que 

participe do ato e acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato.

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 das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 378257 Nr: 19816-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

I. Acolho a cota Ministerial retro.

II. Para audiência preliminar designo o dia 24 de junho de 2016, às 

14h00min.

III. Expeça-se mandado de intimação da vítima, observando a cota 

ministerial de fl.91/93.

IV. Intime-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 425120 Nr: 234-14.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELI DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará de licença compensatória nos 

dias 29 e 30 de Junho de 2017, devidamente deferida pelo TJ/MT e, em 

seguida, estará em usufruto de férias no período de 01 de julho de 2017 a 

30 de julho de 2017, devolvo estes autos, sem despacho, ao cartório.

 II. Após, o período de férias volvam-me os autos conclusos.

III. Intimem-se.

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385407 Nr: 27474-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTF, SVST, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Cavalcanti Junior - 

OAB:14954, RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE SOUZA - OAB:12.621-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT

 Vistos etc.

Certifique-se se os patronos das partes foram devidamente intimados da 

decisão de fls. 140.

Sendo negativa a intimação, intime-se o patrono da requerente para que 

se manifeste sobre as certidões de fls. 144 e 146.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 492257 Nr: 31650-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MHDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFESNSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA HELENA DE ANDRADE, Cpf: 

01991386729, Rg: 28931696, Filiação: Maria Manoelina de Andrade e 

Olderondo Teodoro de Andrade, data de nascimento: 03/06/1962, 

brasileiro(a), natural de Galileia-MG, solteiro(a), autonoma, Telefone 65 

99950-1582. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ?julgo procedente o pedido em apreço e, por corolário, 

confirmo a decisão liminar proferida, mantendo, destarte, as medidas 

protetivas em favor da vítima pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a 

partir da decisão que deferiu a presente medida, salvo se a vítima, ora 

autora, antes desse prazo, manifestar expressamente que não mais 

necessita das mesmas ou, ao contrário, comprovar que necessita da 

continuidade das medidas protetivas de urgência em seu favor por mais 

tempo. Conste no expediente de intimação da sentença advertência de 

que, caso a vítima não compareça em juízo para pleitear a continuidade 

das medidas protetivas e comprovar a necessidade da continuação das 

mesmas, ficam, automaticamente, revogadas as medidas protetivas de 

urgência, concedidas, nesses autos, initio littis.?Publique-se a presente 

sentença no Diário de Justiça eletrônica, ex vi do teor talhado no 

preceptivo do art. 205, § 3º, do CPC.?Intimem-se as partes acerca desta 

sentença com os benefícios do art. 212 do CPC.?Sendo negativa a 

intimação da vítima da presente sentença por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.XVIII.Decorrido 

o prazo de sem manifestação da vítima quanto à necessidade de 

manutenção das medidas protetivas; havendo medida de bloqueio de bens 

ou outras de natureza patrimonial e não existindo ação cível em curso 

nessa Vara tratando de partilha de bens, certifique-se nos autos e 

oficie-se ao Cartório competente informando sobre a revogação da 

medida.XIX.Decorrido o prazo sem manifestação da vítima quanto à 

necessidade de manutenção das medidas protetivas, havendo medida 

protetiva de suspensão de posse de arma de fogo, certifique-se nos 

autos e oficie-se ao superior hierárquico do agressor informando sobre a 

revogação da medida protetiva.XX.Sendo o réu pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais, na forma do art. 12 lei de 

assistência judiciária . Deixo de condenar o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, haja vista que nestas ações a vítima tem 

capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 da 11.340/06 , não 

necessitando, destarte, de advogado.XXI.Extraia-se cópia da presente 

sentença e aporte ao feito principal eventualmente em trâmite.XXII.Após o 

trânsito em julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, remeta-se 

o feito ao arquivo.XXIII.P.R.I.C.
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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, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443927 Nr: 20717-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE JESUS CONIUTTI, Cpf: 

46230785900, Rg: 6997678, Filiação: Ana Alves Pinto e Joao Coniutti, data 

de nascimento: 27/03/1958, brasileiro(a), natural de Baixo Guandu-ES, 

divorciado(a), serviço gerais, Telefone 96136368. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR A VÍTIMA PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO 

PETITÓRIO DE FL. 38.

Despacho/Decisão: Vistos etc.I.Acolho a cota ministerial retro.II.Intime-se a 

vítima, via edital, para que manifeste quanto ao petitório de fl. 

38.III.Intimem-se.IV.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 500708 Nr: 39741-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVILLY CAROLLINY DA SILVA 

MARCONDES, Cpf: 05032489166, Rg: 24671398, Filiação: Maria 

Auxiliadora da Silva e Ronildo Marcondes Ferreira, data de nascimento: 

14/10/1993, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do lar, 

Telefone 999764023. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA DA DECISÃO QUE 

DETERMINOU A SOLTURA DO RÉU.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE 

PROVISÓRIA ao autuado SERGIO FONTANA DE OLIVEIRA. Todavia, 

aplico-lhe a seguinte medida:I - Comparecer ao CAPS AD para tratamento 

da sua dependência alcoólica, conforme for agendado ao referido órgão. 

Devendo ser apresentado relatório de frequência mensalmente.Expeça-se 

o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de SERGIO FONTANA DE 

OLIVEIRA, devendo o flagrado ser, imediatamente, colocado em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Oficie-se aos Juízos perante os 

quais o autuado responde a processos, comunicando acerca da prisão 

efetuada nestes autos.Saem os presentes devidamente intimados e o 

autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de 

gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, 

declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia 

digital encontra-se arquivada no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, 

Sérgio Ricardo Rodrigues Assunção (Assessor Técnico Jurídico), 

digitei.Francisco Alexandre Ferreira Mendes NetoJuiz de Direito Sasenazy 

Soares Rocha Daufenbach Promotora de Justiça Cristiane Obregon 

Almeida de Alencar Sergio Fontana de Oliveira Defensor Público Autuado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 499851 Nr: 38931-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY ALBERTO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEICIANE SIQUEIRA, Rg: 213415575, 

Filiação: Maria Aparecida Siqueira, data de nascimento: 25/01/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vendedora, Telefone 65 

9341-0305. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA VÍTIMA DA DECISÃO QUE 

DETERMINOU A SOLTURA DO RÉU.

Despacho/Decisão: Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, 

III, e 350, ambos do CPP, CONCEDO ao autuado WESLEY ALBERTO DE 

SOUZA E SILVA, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA sem fiança, 

mediante o compromisso de:a) Comparecimento mensal em juízo para 

informar e justificar suas atividades, INCLUSIVE DEVENDO COMPROVAR 

O TRABALHO.b) Não mudar de residência, sem prévia comunicação ao 

juízo;c) Não se ausentar por mais de 08 (oito) dias de sua residência, sem 

comunicar o juízo.d) Recolhimento domiciliar noturno - a partir da 20h00min 

às 06h00min, da manhã seguinte;e) PROIBIÇÃO DE MANTER CONTATO 

COM A VÍTIMA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER 

MEIO (celular; redes sociais; telefone; whatsap; entre outros);f) 

PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DA VÍTIMA, SEUS FAMILIARES E 

TESTEMUNHAS (EM QUALQUER HIPÓTESE) DA VÍTIMA DEVENDO 

MANTER A DISTÂNCIA DE 1000 (DOIS MIL METROS).Advirto ao autuado 

que o não cumprimento de quaisquer dos compromissos fixados poderá 

ensejar revogação do benefício e em decreto de prisão em seu desfavor 

(art. 312, paragrafo único, CPP). Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, 

devendo o autuado ser imediatamente colocado em liberdade, SE POR 

OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO.Proceda-se a devolução da CNH 

do autuado que se encontra apreendida nos autos.Não havendo óbice na 

utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as 

ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em 

áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada no cartório deste 

Juízo. Nada mais. Eu, Elinete S. Nunes de Araújo Kestring (Assessora 

Técnico Jurídico), digitei.Cuiabá-MT, 24 de outubro de 2017.Suzana 

Guimarães Ribeiro Juíza de DireitoHenrique Dr. Henrique Schneider Neto 

Cassao Jure Ferreira SalesPromotor de Justiça AdvogadoWesley Alberto 

De Souza E SilvaAutuado

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 385407 Nr: 27474-46.2014.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFTF, SVST, VRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laelço Cavalcanti Junior - 

OAB:14954, RHEANNI FÁTIMA SÊMPIO DE SOUZA - OAB:12.621-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT

 Certifico que o atual patrono da Requerente, dr. Laelço, não foi intimado 

da decisão de fls.140.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 419788 Nr: 25150-49.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARVALHO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574

 Considerando que este Magistrado se encontra com voo marcado para 

participar de curso em Brasília, devidamente autorizado pelo Tribunal de 

Justiça, resta prejudicada a realização da audiência retro designada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378257 Nr: 19816-68.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSTA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIVA COELI DE BRITO MACHADO 

RIBEIRO, Cpf: 69976902115, Rg: 1135948, Filiação: Ilka de Brito Machado e 

Hernane Jose Teixeira Machado, data de nascimento: 21/03/1980, 

brasileiro(a), natural de Breves-PA, casado(a), esteticista, Telefone 

(65)9211-4108. 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: ?rejeito a denúncia ofertada pelo MP em relação do crime de 

desobediência de ordem judicial (CP, art. 359) em face de Jeferson Costa 

Ribeiro e, por corolário, julgo extinto o presente feito sem resolução de 

mérito.XII.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XIII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no art. 974da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XIV.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquive-se o feito.XV.P. R. I. C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 13 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 349669 Nr: 10720-63.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO NASSARDEN ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Considerando que este Magistrado se encontra com voo marcado para 

participar de curso em Brasília, devidamente autorizado pelo Tribunal de 

Justiça, resta prejudicada a realização da audiência retro designada.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367754 Nr: 7779-09.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALDIRENE DIAS, Rg: 937624, Filiação: 

Norma Moura Dias e Waldemir Figueiredo Dias, data de nascimento: 

21/10/1974, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, vendedora 

cosméticos, Telefone 9603 4676. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 Sentença: ?julgo improcedente o pedido da denúncia em relação do crime 

de lesão corporal (CP, art. 129, § 9º), com base no artigo 386, inciso VII, 

do Código de Processo Penal e, por corolário, absolvo o réu Lindomar 

Rodrigues.XIV.Intime-se a vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 

11.340/2006.XV.Procedam-se as anotações e comunicações constantes 

no art. 974da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XVI.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XVII.Sem custas.XVIII.P.R.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Iva Campos Silva, digitei.

Cuiabá, 14 de março de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 382087 Nr: 23910-59.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY RIBEIRO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gleisson Roger de Paula 

Coêlho - OAB:11757

 Considerando que este Magistrado se encontra com voo marcado para 

participar de curso em Brasília, devidamente autorizado pelo Tribunal de 

Justiça, resta prejudicada a realização da audiência retro designada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 404595 Nr: 9033-80.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL AZEVEDO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO - 

OAB:3.301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

COSTA - OAB:19.190, LEANDRO HENRIQUE DE SOUZA NEVES - 

OAB:20328

 Considerando que este Magistrado se encontra com voo marcado para 

participar de curso em Brasília, devidamente autorizado pelo Tribunal de 

Justiça, resta prejudicada a realização da audiência retro designada.

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105516 Nr: 2654-89.2017.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMVDS, 

LIDSSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:6504

 Vistos etc...,

 I – Cadastre-se no Sistema Apollo a procuração de fls. 37, para efeitos de 

intimação e demais atos processuais.

II – Em seguida, em cumprimento ao artigo 168 do ECA , diga o Ministério 
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Público, para que tenha ciência do estudo psicossocial e da contestação 

apresentada e requeira o que entender necessário.

III – Intime-se o advogado constituído para que tome ciência do estudo 

psicossocial.

IV - Em seguida, voltem-me conclusos para as deliberações devidas.

V – Publique-se para ciência do advogado Wesley dos Santos Pereira 

OAB/MT 6504.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103616 Nr: 1081-16.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCCF, FFDA, WDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 29/05/2018 as 17h15.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, IV, § 5º 

do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a audiência 

supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a requerente deverá estar 

acompanhada da criança para ser também ouvida.

IV - Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

V - As providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 95827 Nr: 2-36.2016.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MRCdS, CAdS, YHCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP, Rafael Jose de Almeida OAB-MT 12016 - OAB:12016, 

ROSIMEIRE DE LIMA FONSECA - OAB:09449374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedito da Silva Brito - 

OAB:3822

 OCORRÊNCIAS:

 Declarada aberta a audiência, tomou-se por termo as declarações, 

conforme consta no CD-R em anexo, gravado em CD-R que fica fazendo 

parte integrante deste termo de deliberação.

 Pela ordem foi dada a palavra ao Promotor de Justiça que assim se 

manifestou:

MMª Juíza:

Requeiro a desistência da coleta do depoimento da testemunha Maria 

Aparecida Carvalho da Cunha, Fernanda Cristina Borges Araújo, Marlene 

da Guia Magalhães Figueiredo.

Por fim requeiro vistas para apresentação das alegações finais, inclusive 

para melhor análise da continuidade da guarda compartilhada ou não da 

infante Yannis.

 DELIBERAÇÕES:

Em seguida pela MMª Juíza foi assim DECIDIDO.

Homologo o pedido de desistência da coleta do depoimento das 

testemunhas Maria Aparecida Carvalho da Cunha, Marlene da Guia 

Magalhães Figueiredo, Fernanda Cristina Borges Araújo, pedido este 

formulado pelo Promotor de Justiça na presente audiência.

Declaro encerrada a instrução processual.

Faculto as partes a juntada das alegações finais em forma de memoriais 

escritos.

Com a vinda dos memoriais escritos, venham-me conclusos para 

sentença.

Publique-se para ciência.

2ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 104935 Nr: 2163-82.2017.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DVLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto Gomes de 

Oliveira - OAB:10168

 Diante de todo o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento nos artigos 112, incisos III e IV, 117 e 118, todos da Lei n. 

8.069/90, aplico ao representado D.V.L. S. as medidas socioeducativas de 

LIBERDADE ASSISTIDA, pelo prazo de 06 (seis) meses, cumulada com 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, pelo período de 04 (quatro) 

horas semanais, pelo prazo de 03 (três) meses, podendo a qualquer 

tempo ser as medidas prorrogadas, revogadas ou substituídas por outra.A 

medida socioeducativa de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE 

aplicada aos adolescentes deverá ser fiscalizada pela equipe da CEMSO, 

devendo acompanhar, auxiliar e orientar os jovens e os seus familiares, 

com relatório trimestral a este Juízo, contados a partir desta data.Além das 

orientações que serão ministradas pela equipe da CEMSO, durante todo o 

período em que os adolescentes permanecerem em liberdade assistida, 

estarão sujeitos ao cumprimento das condições abaixo:a) recolher-se em 

casa até às 20h, salvo por motivo de trabalho, igreja ou estudo;b) não 

frequentar boates, bares, discotecas, fliperamas, lan houses e 

similares;c) não portar armas, nem se embriagar ou usar qualquer espécie 

de drogas;d) acatar as orientações que foram traçadas pela pessoa 

designada pelo Juízo; e) participar dos cursos e atividades a serem 

fornecidas pela equipe de acompanhamento;f) não mudar de residência 

sem comunicar previamente o juízo;g) matricular-se e frequentar 

estabelecimento de ensino.No período do cumprimento da medida 

socioeducativa, os adolescentes deverão receber, caso necessário, as 

medidas protetivas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e ainda serem incluídos em programa social e comunitário de 

auxílio à família e aos adolescentes, devendo o orientador cumprir o que 

determina o art. 119 do referido Estatuto.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Alexandre M. Ferreira

 Cod. Proc.: 98190 Nr: 2104-31.2016.811.0063

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brendo Ivan Barbosa 

Demetri Silva - OAB:19083

 Processo : 2104-31.2016.811.0063 - Código 98190

Procedimento : Apuração de Ato Infracional

 Vistos etc.

Trata-se de procedimento investigatório instaurado em desfavor do 

adolescente PABLO HENRIQUE DE OLIVEIRA, pela prática do ato 

infracional analágo ao crime tipificado no art. 217-A, “caput”, do Código 

Penal.

Acolho o pleito ministerial de fl. 151 e determino que os autos sejam 

remetidos ao advogado da defesa, para se manifestar acerca da 

testemunha arrolada: Francinei Leite Oliveira.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2018.

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 55432 Nr: 5424-46.2008.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABA - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO, RENATO EVANGELISTA PREZOTTO, CLÍNICA 

SEDARE - ANESTESIOLOGIA E CLINICA DA DOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberley Rodrigues Ribeiro - 

OAB:3022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381, André Luiz Cardozo Santos - OAB:7322, Carla Helena 

Grings - OAB:8361, Norma Sueli de Caires Galindo - OAB:6524

 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, em dando seguimento ao feito, intime-se a executada 

(UNIMED CUIABÁ) para que se manifeste, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, acerca da petição do exequente, bem como do cálculo de 

atualização que a acompanha (fls. 364/365 e verso).

À conclusão, após.

 Cumpra-se e prossiga, observando as prescrições legais e instruções 

normativas.

Cuiabá, 07 de março de 2018.

Maria Aparecida Ferreira Fago

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 35328 Nr: 4203-62.2007.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES LISBOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDELINA MARTINS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA SIMONE LEVENTI - 

OAB:10854 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENZA DA SILVA MARTINS 

- OAB:9636

 FINALIDADE: INTIMAR A PARTE EXEQUENTE PARA APRESENTAR 

CÁLCULO ATUALIZADO DA DÍVIDA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 14429 Nr: 237-45.2007.811.0054

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sara Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laice Souza Aiza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laureen Souza Braga - 

OAB:9.952/MT, Vilma Ribeiro da Silva Azevedo - OAB:7.013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON SEVERINO 

MARTINS - OAB:9807

 Intimo a parte autora para retirar nesta secretaria a certidão de crédito 

expedida, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 13965 Nr: 3-63.2007.811.0054

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiano Anderson Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete de Souza Leite, Isabel Cristina Bagini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ede Marcos Deniz - 

OAB:6808/MT, Evan Corrêa da Costa - OAB:8202/MT, Fábio Yegros 

Pereira - OAB:8574/MT, Mário Lúcio Franco Pedrosa - 

OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davelini Pereira Leite 

Alencar - OAB:9.739/MT

 Considerando que o presente cumprimento de sentença foi extinto sem 

resolução de mérito ( fls.169/169-v), sendo expedida certidão de crédito 

em favor da parte exequente ( fl. 177), não mais subsiste a constrição 

realizada no veículo de propriedade do executado Donizete de Souza Leite 

( fl. 136).

 Assim, DEFIRO o pedido de fls. 178/182 e DETERMINO a liberação da 

constrição de circulação, registro e penhora realizada sob o veículo GOL, 

placa DJD1784, conforme fl. 136.

 Junte-se o extrato do RENAJUD e após, nada sendo requerido, 

arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 16781 Nr: 109-84.2005.811.0057

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGAR SARDI DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISANETE GERALDINI COSTA BIESKE, 

INSTITUTO DE MEDICINA ORIENTAL -REP BUYNG IL LEE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivanete Fátima do Amaral - 

OAB:10.151/MT

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Oficio Circular n°39/2012 – Protocolo 0087374, serve a presente certidão 

para informar as partes que os presentes autos foram distribuídos no 

Sistema Projudi sob o n° 8060722-58.2012.811.0001

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125659 Nr: 6608-49.2017.811.0062

 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): Luzineia Rosa da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o advogado Dr. Neslson Freitas Neto, OAB/MT 21.882/O, da audiência 

preliminar designada para o dia 04.04.2018 às 17:00h, processo: 125659, 

neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 125063 Nr: 6023-94.2017.811.0062

 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: Felix Jeronimo Alvarez Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Lara Perecin Nociti, Claudio Roberto Natal 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto Vieto Machado 

Scaloppe - OAB:OAB/MT 19.531, Antônio Alexandre da Silva Junior 

- OAB:OAB/MT 21.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

DESIGNO audiência preliminar, nos termos do art. 72, da Lei n. 9.099/95, à 

ser realizada no dia 12.04.2018, às 16:30 horas.

INTIMEM-SE as partes e seus Advogados, ficando o Sr. Oficial de Justiça 

desde já autorizado a proceder a intimação das partes, tambem, em seus 

locais de trabalho, caso veja frustrada a intimação em suas residências.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira
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 Cod. Proc.: 126775 Nr: 984-82.2018.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Charbel Malouf

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de representação criminal ofertada por Amir Antônio Maluf em 

desfavor de José Charbel Malouf, pela suposta pratica do delito previsto 

no artigo 147 do Código Penal, em continuidade delitiva.

Requer a suposta vítima o envio do procedimento ao Juízo Criminal Comum, 

ao argumento de que a somatória das penas extrapola o limite máximo 

legal determinado pelo citado artigo, uma vez que foi praticado em 

concurso material, o que afasta a competência deste Juízo.

Pois bem.

Em que pese o requerimento pleiteado, o Juizado Especial Criminal detém 

competência para julgamento de contravenções e de crimes de menor 

potencial ofensivo, mesmo que, em razão da existência de concurso 

material ou formal.

 O art. 61 da Lei 9.099/95, diz que: Consideram-se infrações penais de 

menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções 

penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) 

anos, cumulada ou não com multa.

Ademais, a prática de delitos de menor potencial ofensivo em concurso 

formal, material ou em continuidade, não afasta a competência dos 

Juizados Especiais quando a soma das penas ou o acréscimo previsto 

ultrapassam o limite legal de dois anos, uma vez que se trata de 

competência em razão da matéria. A competência, que é absoluta em 

razão da matéria, logo, é aplicável, na espécie, a Lei nº. 9.099/95.

Para superar essa questão foi editado o ENUNCIADO CRIMINAL Nº 120 

com a seguinte redação: O concurso de infrações de menor potencial 

ofensivo não afasta a competência do Juizado Especial Criminal, ainda que 

o somatório das penas, em abstrato, ultrapasse dois anos (XXIX Encontro 

– Bonito/MS).

Assim, diante de todo o exposto, indefiro o pedido e reconheço a 

competência deste Juízo para o processamento e julgamento dos 

presentes autos.

Designo audiência preliminar, nos termos do artigo 72 da Lei 9.099/95, a 

ser realizada no dia 12/04/2018 às 12h00min.

Intimem-se as partes.

Às providencias. Cumpra-se.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30347 Nr: 1862-15.2016.811.0082

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daisy Maria Anunciato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edgar Espirito Santo Oliveira 

- OAB:MT 2781

 Vistos.

Intime-se a executada para que cumpra integralmente o acordo firmado 

nos autos, no prazo de 90 (noventa) dias, consistente na construção de 

muro e calçada, devendo comprovar o seu cumprimento em cinco dias 

após expirado o prazo concedido, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de março de 2018.

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002840-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETI DALLA LIBERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (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, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 1001635-57.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANILDO LOPES DA SILVA (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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 1001320-29.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IROTILDE TOLOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 0504596-96.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILTON RIBEIRO CANTANHEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZABELA PATRICIA MACEDO PEREIRA MAIA OAB - MT0017274A-O 

(ADVOGADO)

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

TELMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT10589/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-se. GABRIELA CARINA 
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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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0500296-62.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARTHA FILOMENA HADAD SIMIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE INFANTINO FRANÇA OAB - MT14668 (ADVOGADO)

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 0502496-71.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALTINA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc.Compulsando os autos, verifica-se que 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: 1002015-80.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ZUFINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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. Compulsando os autos, verifica-se que 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: 1001339-35.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON WESLLEN DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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. Compulsando os autos, verifica-se que 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: 0501239-45.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON DA SILVA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que 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: 0505915-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NUNES PACHECO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (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. Compulsando os autos, verifica-se que 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: 1001942-11.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO MARCOS DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-se. GABRIELA CARINA 

KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA. JUIZA DE DIREITO.” OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 
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Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500739-76.2013.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA JACOBINA DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Mariza Macedo de Castro OAB - MT0012645A (ADVOGADO)

TAINA MIRANDA DE ALCANTARA OAB - MT15783/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE CUIABA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. 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: 1001943-93.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS MUNIQUE SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 0500493-12.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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: 0500497-49.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO JUNIOR OAB - MT7.021 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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: 0500697-56.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

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: 0500347-68.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOAQUIM DE SOUZA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

CUIABA/MT (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0502609-25.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PEREIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT0015914A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

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: 1000533-29.2018.8.11.0001
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Parte(s) Polo Ativo:

FASHION REPRESENTACOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES COSTA OAB - PR56980 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MORENA ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES S.A. 

(REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga. Juíza Leiga. SENTENÇA. 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

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: 1002757-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL MILITINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIS MARINA DIAS PINTO OAB - MT20944/O (ADVOGADO)

MARILIA DIAS TAVARES DE MELO OAB - MT0017050A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “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: 1003242-08.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DORAMY CORREA DE CAMPOS (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. 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: 0501056-06.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA LUCIA COUTO DE ARRUDA MALLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STELA MARA KOZOW ALBUQUERQUE OAB - MT10626/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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0503366-82.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

NINFA LUCAS EVANGELISTA DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Samir Bennett Buainain OAB - MT0013373A (ADVOGADO)

Carlos Alberto Pieper Espinola OAB - RO0002540A (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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal. Nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. 

Intimem-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-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1000518-60.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLEISON SILVA SANTOS (EXCEPTO)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CANTISANI DE CARVALHO OAB - PE43024 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE PAULA CORREA (EXCEPIENTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o fito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Não incide condenação em custas, 

nesta fase. Publicada no sistema PJe. Transitada em julgado, arquive-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Arquive-se com as baixas necessárias. Publicada no PJe. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002385-25.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CELDA LUIZA DOS REIS MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

do Estado de Mato Grosso, sendo atribuída a responsabilidade apenas do 

MTPREV, e JULGA-SE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a parte 
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reclamada a restituir em favor da parte reclamante o valor do Imposto de 

renda retido, referente ao período de fevereiro/2017 a abril/2017, 

considerando a ficha financeira juntada nestes autos e limitando ao teto 

deste juizado, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso 

e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em 

julgado (Súmula 188 do STJ). E, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

processo nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil 

de 2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se com as anotações de 

praxe. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de janeiro 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003478-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATYANNE NEVES BALDUINO OAB - MT10877/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Verifica-se a mesma parte, pedido e causa de 

p e d i r  n a s  a ç õ e s  n º  1 0 0 3 4 7 8 - 2 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 1  e 

29583-31.2017.811.0041. Considerando que as ações são idênticas, 

referem-se ao mesmo Tratamento Endovascular do Aneurisma Iliáco com 

envolvimento hipogástricas e tem o mesmo pedido, declara-se a 

litispendência entre os autos e JULGA-SE EXTINTO o presente processo, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V do Código de 

Processo Civil. Sem custas, nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de 

Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002470-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

DINIZ DA SILVA MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-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 das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá-MT, 26 de janeiro 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: 1002009-39.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INES ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAELA PASSOS SILVEIRA BUENO OAB - MT20891/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 24 de janeiro 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029558-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENITES MIRANDA DE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (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: “Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da ação 

formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais efeitos, 

e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 

Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-46.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARA APARECIDA FLORES QUADROS (REQUERENTE)

CESAR PIZZATO QUADROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLY FLORES QUADROS OAB - MT24229/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Desse modo, HOMOLOGA-SE o pedido de desistência da 

ação formulado pela parte autora para que produza os jurídicos e legais 

efeitos, e, de consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Publicada no sistema PJe. Arquive-se. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 
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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: 1000473-56.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PURIFICACAO LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FILLYPE LOPES DA SILVA (LITISCONSORTES)

 

DESPACHO: Vistos, etc. Conforme parecer do NAT, não foi anexado ao 

processo nenhuma solicitação médica para internação (12193647). 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial juntando o relatório médico 

do quadro clinico atual do paciente, o que deve ser realizado por um 

medico psiquiatra neste caso, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

encaminha-se ao NAT para novo parecer, no prazo de 72 horas. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002605-23.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIDE MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DILMA DE FÁTIMA RODRIGUES DE MORAIS OAB - MT2826/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Deste modo, ACOLHE-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral, e por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do 

Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei 

nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, arquive-se com as anotações de praxe. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 29 de 

janeiro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001879-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZA VERA CARVALHO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-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 das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o 

prazo recursal sem impugnação à sentença, arquive-se com as baixas 

necessárias. Cuiabá-MT, 29 de janeiro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002052-73.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA APARECIDA FERNANDES RIVEROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA OAB - MT20406/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO DE SOUZA MORENO OAB - MT17326/O-O (ADVOGADO)

MARTA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19430/O (ADVOGADO)

Doriane Jurema Psendziuk OAB - MT5262 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar alegada, 

DECLARA-SE a ocorrência de prescrição parcial das prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à 01/08/2017, e JULGAM-SE 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, II, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. Cuiabá-MT, 29 de janeiro 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000304-69.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETI FERREIRA DA SILVA (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: 10:50, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: Vistos, etc. 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: 0504784-55.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUCAS GAUDIE LEI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 

02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 1000307-92.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN ECHEVERRIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO DINIZ DA SILVA OAB - MT0017613A (ADVOGADO)

DANIELA MARQUES ECHEVERRIA OAB - MT0004939A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

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, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0504400-29.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ALAMIR BENEDITO DE ALMEIDA (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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000305-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON DUARTE DE LIRA (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: 11:00, 

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. 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: 0502429-72.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MAUROZAN CARDOSO 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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000307-24.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEMIS BEATRIZ MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/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: 11:20, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000308-09.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SAMMY APARECIDA DE SOUZA AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/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: 11:30, 

Local: Complexo Miranda Reis: Juizado Especial da Fazenda Pública da 

Capital/MT, Rua Miranda Reis, nº 441, Bairro Poção, Cuiabá-MT; bem como 

para ciência do despacho/decisão: 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.
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Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002507-72.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANNELISE PACHECO BUSIQUIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA OAB - MT0011564S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002937-24.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE ALMEIDA DA FONSECA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT0012358A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANIR MARIA DA SILVA OAB - MT0002324A (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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001226-81.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL FERREIRA DE MAGALHAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT0017672A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXECUTADO)

COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 0502054-71.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZABEL LODI (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. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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: 0505605-93.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HELIA LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro OAB - MT0007174A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT0018201A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos etc. Ciência às partes do retorno dos autos da Turma 

Recursal, para o que entenderem de direito. Nada sendo requerido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ao arquivo. Intimem-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.

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 091, DE 13 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 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública, Edson DiasReis, por 

intermédio do Ofício nº 010-2018-Gab. datado de 13.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear o Senhor Rafael Ribeiro de Figueiredo Meira, portador 

da Cédula de Identidade RG - 19813511 SSP- MT, cadastrado no CPF 

025.828.491-97, para exercer o cargo de Assessor Técnico Jurídico, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 090, DE 13 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;

 C o n s i d e r a n d o  A t o  n º  1 2 0 - 2 0 1 8 - D R H ,  d a t a d o  d e 

09.02.2018(CIA-PTG.0150582-73-2016).

Artigo 1º - Lotar, a partir de 15 de março de 201 8, o servidor Marcelo 

Souza de Andrade, matrícula 36104, cadastrad o no CPF 010.892.331-24, 

na Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 089, DE 13 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 
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do Ofício nº 04-2018-Gab. datado de 09.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 15 de março de 201 8, a servidor a Edinéia 

Colombo do Prado, matrícula 34840, portadora da Cédula de Identidade RG 

- 10860045 SJ-MT, cadastrada no CPF 003.673.011-48, do cargo de 

Assessora de Gabinete I I, da 7ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 088, DE 13 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 22-2018-Gab. datado de 08.03.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 15 de março de 201 8, a servidor a Cinthia 

Leite Leal, matrícula 14041, portadora da Cédula de Identidade RG - 

1342206-5 SSP-MT, cadastrad a no CPF 001.193.991-56, do cargo de 

Assessora de Gabinete I I, da 4ª Vara Criminal.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 082, 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 - Exonerar, a partir de 14 de março de 201 8, a servidor a 

Daniela de Jesus Araújo, matrícula 23432, portadora da Cédula de 

Identidade RG - 16555066 SSP-MT, cadastrad a no CPF 011.309.241-57, 

do cargo de Assessora Técnica Jurídica, da 7ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700348 Nr: 8319-82.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MOACIR ORLATO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro 

reais e noventa centavos) ao Cartório Distribuidor. O referido valor deverá 

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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 432200 Nr: 864-03.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDETH ROSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A, ORCOZOL ASSESSORIA E 

CONSULTORIA DE COBRANCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFÍRIO - 

OAB:13.715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MT16846A, ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL - 

OAB:MT/5794, ROSILENE ALVES DOS SANTOS - OAB:178232/SP

 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$ 54,90 (cinquenta e quatro 

reais e noventa centavos) ao Cartório Distribuidor, sendo que este valor, 

deverá 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):

 Cod. Proc.: 771340 Nr: 2886-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TER SISTEMAS ELETRONICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE LIMA GUERREIRO 

BORGHI - OAB:OAB/SP 297.870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 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 AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda a juntada nestes autos, a Guia do Funajuris 

referente ao pagamento das Custas Judiciárias e Taxa Judiciária no valor 

R$ 463,85 (quatrocentos e sessenta e e três reais e oitenta e cinco 

centavos), uma vez que, a petição de folhas nº 58/59 veio 

desacompanhada da mesma, bem como, efetue o pagamento do valor de 

R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) ao Cartório 

Distribuidor, sendo que este valor, deverá 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):

 Cod. Proc.: 820482 Nr: 3143-49.2016.811.0003

 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: RODRIGO DE OLIVEIRA MARTINS DIAS, SANDRA 

MARIA DE OLIVEIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRAUSPENHAR E HARTMANN COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELVONE DA SILVA BRAZ - 

OAB:21.285/OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 
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INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Judiciárias no valor de R$ 

2.905,65 (dois mil e novecentos e cinco reais e sessenta e cinco 

centavos) e Taxa Judiciária no valor R$ 2.947,05 (dois mil e novecentos e 

quarenta e sete reais e cinco centavos) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 

54,90 (cinquenta e quatro reais e noventa centavos) ao Cartório 

Distribuidor, esclarecendo que, para pagamento do FUNAJURIS, a guia de 

recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 701743 Nr: 9721-04.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER MAURICIO CAMPOS DOS 

SANTOS - OAB:12527/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao artigo 482 - VI da CNGC, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, proceda a juntada nestes autos, da Guia do Funajuris 

referente ao pagamento das Custas Judiciárias e Taxa Judiciária no valor 

R$ 180,00 (cento e oitenta reais) e R$ 335,45 (trezentos e trinta e cinco 

reais e quarenta e cinco centavos), uma vez que, a petição de folhas nº 

184/188 veio desacompanhada da mesma, 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 Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 820050 Nr: 2946-94.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANNA PIMENTEL DE LIMA PELOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO RIVELLI - 

OAB:297.608/SP

 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$ 54,90 (cinquenta e quatro 

reais e noventa centavos) ao Cartório Distribuidor, sendo que este valor, 

deverá 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 391432 Nr: 5081-94.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA LORENZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Sonia Lorenzoni, Cpf: 

98785036749 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua 07 de Setem Bro, 

490, Bairro: Vila Birigui, Cidade: Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 795001 Nr: 12372-67.2015.811.0003

 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: CICERO CLAUDIO RUFINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 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 das Custas Judiciárias no valor de R$ 

335,45 (trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e 

Taxa Judiciária no valor R$ 126,01 (cento e vinte e seis reais e um 

centavo) ao FUNAJURIS, e o valor de R$ 54,90 (cinquenta e quatro reais e 

noventa centavos) ao Cartório Distribuidor, esclarecendo que, para 

pagamento do FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338852 Nr: 7209-92.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA MARIA LOPES MARTINS MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Katia Maria Lopes Martins 
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Martello, Cpf: 57403163753, Rg: 619.025 SSP MT Filiação: , brasileiro(a), 

casado(a), arquiteta, Endereço: Rua Fernando Correa da Costa , Nº 1333, 

Bairro: Centro, Cidade: Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377567 Nr: 5895-43.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5895-43.2006.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ARNOBIO VIEIRA DE ANDRADE

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Arnobio Vieira de Andrade, Cpf: 

17415110110, Rg: M - 930.500 SSP MG, Atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor, 

conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para pagamento ao 

FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no site do Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (custas e taxas finais 

remanescentes) e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, o valor 

deverá 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, a parte requerida proceder a 

juntada nestes autos, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais ...................................................................... R$ 

335,45

 Taxa Judiciária ........................................................................ R$ 128,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 54,90

Rondonópolis - MT, 14 de março de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705496 Nr: 162-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Ozeias Serafim de Oliveira, 

Cpf: 31772714100 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua dos Estudantes 

Lei - 1727, Nº 198, Q: 9, L: 14, Bairro: Lot. Nossa Sra. do Amparo, Cidade: 

Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 720733 Nr: 1777-77.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NELSON PEREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): Espólio de Nelson Pereira 

Lopes, Cpf: 03444368100, Rg: 14372-5 SSP MT Filiação: Artur Jose 

Pereira e Vitalina Pereira Lopes, data de nascimento: 15/08/1946, 

brasileiro(a), natural de Poxoreo-MT, casado(a), advogado, Endereço: Rua 

Augusto de Moraes, N° 951, Bairro: Santa Cruz, Cidade: Rondonópolis-MT

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705218 Nr: 13196-65.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:

Nome do(s) Intimando (a,s):Executados(as): José Alves de Medeiros, Cpf: 

07256400144, Rg: 847 240 SSP MT Filiação: Elias de Medeiros e Ana 

Alves de Medeiros, data de nascimento: 17/04/1952, brasileiro(a), natural 

de P. bernardes-SP, casado(a), agricultor, Endereço: Em Local Incerto e 

Não Sabido

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007965-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARA JOSISLENY PEIXOTO DANTAS OAB - DF35352 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILZANETE TEIXEIRA DE FARIAS (RÉU)

JOSE CASSIO DE SOUZA SILVA (RÉU)
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Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a citação do requerido José Cássio de Souza Silva.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001087-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000949-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SALMEM GUIMARAES HAMZE (AUTOR)

ANA LUIZA GUIMARAES HAMZE (AUTOR)

LENISE NUNES GUIMARAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO MENDONCA DE AMORIM (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000949-88/2018 Ação: Rescisão Contratual Autores: Lenise Nunes 

Guimarães da Silva e Outros. Réu: Murilo Mendonça de Amorim. Vistos, 

etc. LENISE NUNES GUIMARÃES DA SILVA, SALME GUIMARÃES HAMZE e 

ANA LUIZA GUIMARÃES HAMZE, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Rescisão Contratual” em desfavor 

MURILO MENDONÇA DE AMORIM, com qualificação nos autos, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária e tutela provisória de urgência, vindo-me 

os autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a inicial, 

acostando aos autos documentação comprobatória da necessidade de 

assistência judiciária (IR, holerite e afins), eis que os constantes dos autos 

encontram-se desatualizados, conforme documento de (fl.24 – 

correspondência ID 11766380), cumprindo integralmente o disposto no 

artigo 320 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intimem-se e cumpra-se. Roo-MT., 20 de fevereiro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000834-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000834-67/2018 Ação: Cobrança Autora: Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. Réu: 

Luis Carlos dos Santos. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL 

MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Cobrança” em desfavor LUIS CARLOS DOS SANTOS, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Intime-se a parte autora, através de seu 

bastante procurador, para que, no prazo de 15 (quinze dias) dias, recolha 

as custas e taxas judiciárias, bem como, comprove seu recolhimento nos 

autos, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil e §2º do 

art.2º do Provimento nº22/2016-CGJ, sob pena de extinção nos moldes 

dos artigos 321 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil e 

observando-se os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ nº 

88/2014/CGJ. Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos 

autos, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 21 de dezembro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000932-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA (AUTOR)

ALMIR BATISTA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOILA JORDANA PEREIRA OAB - MT21780/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Barbosa e esposa (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000932-52/2018 Ação: Reintegração de Posse Autores: Almir Batista 

Costa e Outra. Réus: Alexandre Barbosa e Outra. Vistos, etc. ALMIR 

BATISTA COSTA e ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA COSTA, com 

qualificação nos autos, propôs a presente “Ação de Reintegração de 

Posse” em desfavor de ALEXANDRE BARBOSA e OUTRA, com 

qualificação nos autos, a autora em sua exordial pugna pela reintegração 

do bem. Por fim, compulsando os autos verifica-se que o réu sequer fora 

citado; que, a parte autora requereu a desistência da ação à (fl.18 – 

correspondência ID 11753278). É o relatório necessário. D E C I D O: 

Trata-se de ação de reintegração de posse, proposta pelos autores em 

15.02.2018, entretanto, a parte autora pugna pela extinção do feito sem 

resolução do mérito com fulcro no artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Portanto, não há que se falar em interesse processual na presente, 

sendo esta uma das condições da ação, nesse sentido é a jurisprudência: 

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL AÇÃO 

RESCISÓRIA DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXTINÇÃO COM BASE NO ART. 267, 

VIII, DO CPC. Nos termos do art. 267, VIII do CPC, extingue-se o processo, 

sem resolução do mérito, quando o autor desistir da ação.” (TJ-SP - AR: 

603848020108260000 SP 0060384-80.2010.8.26.0000, Relator: Paulo 

Ayrosa, Data de Julgamento: 23/08/2011, 16º Grupo de Câmaras de Direito 

Privado, Data de Publicação: 26/08/2011) “APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR 

PÚBLICO. DESISTÊNCIA DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO. ARTIGO 267, 

VIII, DO CPC. PROCESSO AINDA NÃO ANGULARIZADO. EM DECISÃO 

MONOCRÁTICA, EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

NA FORMA DO ARTIGO 267, VIII, DO CPC.” (TJ-RS - AC: 70047288766 RS 

, Relator: Agathe Elsa Schmidt da Silva, Data de Julgamento: 15/03/2012, 

Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

25/04/2012) (grifei) Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTA sem resolução do mérito a presente “Ação de 

Reintegração de Posse” promovida por ALMIR BATISTA COSTA e 

ORLINDA NASCIMENTO PEREIRA FILHA COSTA, com qualificação nos 

autos, em desfavor de ALEXANDRE BARBOSA e OUTRA, com 

qualificação nos autos, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Custas pela autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com o Provimento nº 18/2012/CGJ. Sem honorários porque 

não houve citação, certifique-se o trânsito em julgado ante a desistência 

do prazo recursal, arquive-se com as anotações e baixas de estilo (art.90, 

CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 20 de fevereiro de 

2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZACAO E 

CONSERTOS RAPIDOS DE ROUPA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA MELLO JUNIOR (REQUERIDO)

ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1003615-55.2017 
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Ação: Busca e Apreensão Autor: Sicredi Sul MT Réu: Rondolav Vistos, 

etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação de 

'Busca e Apreensão' em desfavor de RONDOLAV SERVIÇOS DE 

LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS RAPIDOS DE 

ROUPA LTDA-ME, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 

da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido. Devidamente citado, não contestou o 

pedido. Instado a se manifestar, o procurador da autora requereu o 

julgamento do feito no estado em que se encontra, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Tratam os presentes autos de uma ação de 

busca e apreensão, intentada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Rondolav Serviços 

de Lavanderia Tingimento Higienização e Consertos Rápidos de Roupa 

Ltda-ME. Depois de acurada análise das razões de fato e de direito levada 

a efeito pelas partes e diante das provas colacionadas aos autos, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento. Colhe-se dos elementos 

probatórios acostados aos presentes autos que o autor concedeu 

financiamento ao réu, mediante contrato, garantido por alienação 

fiduciária, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor a veículo 

descrito e caracterizado no processo. Como o réu não honrou o 

compromisso assumido e estando em mora, o autor optou pela busca e 

apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos formais 

para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde está 

consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de 

juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos. De 

outro norte, o réu, foi devidamente citado e não contestou o pedido, 

restando revel. "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos afirmados pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT , em desfavor de RONDOLAV SERVIÇOS DE 

LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS RÁPIDOS DE 

ROUPA LTDA-ME, com qualificação nos autos, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela 

autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o 

disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa. Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

26/outubro/2017.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008860-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO DUARTE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Q N MOURA DIAS - EPP (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 335707 Nr: 4452-28.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO 

LTDA, CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Intimação Da Advogada CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 765002 Nr: 15845-95.2014.811.0003

 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: BANCO BANKPAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE JULIANO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a correspondência 

devolvida nos autos fls. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 809740 Nr: 17851-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS LTDA ME,, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a correspondência 

devolvida nos autos fls. 51/52.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 755996 Nr: 10841-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILMA GAIAO GENTIL - EPP, DILMA GAIAO 

GENTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT9708A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

Impulsiono os autos a fim de aguardar a suspensão do feito conforme 

retro requerido. Transcorrido o prazo, Intime-se a parte interessada para 

requerer o que de direito no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 335709 Nr: 4453-13.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO, COMPANHIA DE 

TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT

 Intimação Da Advogada ANTONIO MARTELLO JUNIOR, para no prazo de 

três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de vista dos 

autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do salário 

mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 738306 Nr: 893-14.2014.811.0003

 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: JONATHAS OLIVEIRA COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. DA SILVA ALVES E CIA LTDA( 

MARMORARIA CRISTO REI), OSCAR MACEDO PEREIRA, CARLOS DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Do advogado do autor, para manifestar-se sobre a carta de intimação do 

autor de fls. 270 e/ou fazer comparecer à audiência designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 792069 Nr: 11125-51.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EURIPEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a correspondência 

devolvida nos autos fls. 40.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 744489 Nr: 4644-09.2014.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILHONORTE - COMERCIO, IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUARIA LTDA, LEANDRO SIDNEI LOPES DA 

ROSA, SILVANA SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Monte Libano na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 744749 Nr: 4822-55.2014.811.0003

 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: CARLOS ALBERTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 148/154, interposto pela 

parte requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 752845 Nr: 9222-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:MT/12406/A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Goulart na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 726514 Nr: 7446-14.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDO MOREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Aurora na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos 

termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o 

comprovante do referido pagamento, sendo feita através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 780562 Nr: 6430-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LICÍNIO DOS SANTOS SILVA NETO, GUSTAVO STAUT 

PINTO COSTA, GUILHERME STAUT PINTO COSTA, FRANCISCO GOLBERY 

ALBUQUERQUE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SISTEMA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970/SP, JOAO BATISTA SULZBACHER - OAB:6889/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 Do advogado do Litisconsortes, para fazer comparecer à audiência 

designada, em razão da devolução da carta de intimação de fls. 129, por 

motivo "Desconhecido".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 806819 Nr: 16955-95.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDVT, JENY MACHADO DO VAL TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SÉRGIO CIRILO - 

OAB:OAB/MT 5448-B

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de (5)cinco dias, 

manifestar sobre os embargos de declaração de fls 183/190, interpostos 

pelo autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 824991 Nr: 4613-18.2016.811.0003

 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 CARLOS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:17.420-MT, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MT8506A

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls 86/91, interposto pelo 

requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 335705 Nr: 4451-43.2004.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELO JUNIOR - 

OAB:6.370/MT

 Intimação Do Advogado CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 807805 Nr: 17288-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHULZ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS EIRELI - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO PEREIRA MAXIMO - 

OAB:OAB/SC 20919, GILSON MAREGA MARTINS - OAB:13691/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a correspondência 

devolvida nos autos fls. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 446757 Nr: 1939-43.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVAIR FERREIRA MARQUES, CLAYTON 

LUIZ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT

 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, trazer aos autos, o cálculo do 

valor atualizado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 712202 Nr: 7255-03.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:OAB/MT 10.133, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A

 Do advogado das partes para se manifestarem nos autos no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 712542 Nr: 7614-50.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO GUARIM DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a correspondência 

devolvida nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 435850 Nr: 4518-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKZO NOBEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 

(MARTELAO PARAFUSOS), REJANE DE PAULO OLIVEIRA, RODOLFO DE 

OLIVEIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELZA MEGUMI LIDA - 

OAB:SP/95.740, LUCIANA CHADALAKIAN DE CARVALHO - 

OAB:133551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a correspondência 

devolvida nos autos. Fls. 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 796467 Nr: 12955-52.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON SILVEIRA CARVALHO, MARA ALZIRA 

FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOIANY APARECIDA RODRIGUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar o (s) advogado(s) da PARTE AUTORA 

para em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a a correspondência 

devolvida nos autos. Fls. 91.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 881557 Nr: 10834-80.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ALBERTO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAN DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:OAB/MT 5763-B

 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. 34, de 20/02/2018, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 801848 Nr: 15133-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFECÇOES EDWIRGES LTDA- EPP- LOJÃO DO 

POVO, CLAUDIO JOSE VEIGA CARVALHAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPPNUS INDUSTRIA DE VESTUARIO LTDA, 

PUMA FIDC- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SUGUIMOTO - 

OAB:OAB/SP 190.204, JEAN CARLOS NERI - OAB:OAB/PR 27.064, 

MARCELO FERREIRA DE PAULO - OAB:250.483 SP

 Do advogado da parte autora, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 335/339, interposto pelo 

requerido.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 700729 Nr: 8701-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO WOLFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Helio Wolff, Cpf: 55106137187, 

Rg: 903.966 SSP MT Filiação: Evaldo Wolff e Tervina Ferreira Wolff, data 

de nascimento: 03/08/1971, brasileiro(a), natural de Pitanga-PR, 

casado(a), autonomo, Endereço: Rua Arapongas, N° 155, Bairro: Vila 

Olinda, Cidade: Rondonopolis-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:Analista Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 886574 Nr: 460-68.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO RUBENS GASPARELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NATAL DE ALMEIDA CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANE MICHELE GRODISKI 

GONÇALVES - OAB:88359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado DICLEIA FERREIRA ROCHA DE SOUZA para no prazo de 03 

(três)dias devolver os autos sob pena de perder o direito de vista e 

incorrer em multa correspondente a metade do salário mínimo nos termos 

do artigo 234, § 2° CPC.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 718961 Nr: 2-27.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO OLENDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Paulo Roberto Olendino, Cpf: 

53736567120, Rg: 972.234 SSP MT Filiação: Jose Matias Olendino e Floriza 

Alves do Carmo, brasileiro(a), solteiro(a), empresario, Endereço: Rua São 

Paulo, 139, Bairro: Centro, Cidade: Pedra Preta-MT

Resumo da Incial:O requerente celebrou com o requerido o contrato de 

empréstimo denominado “CREDIARIO AUTOM.TEMÁTICO”, no valor de R$ 

41.336,72 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e seis reais e setenta e 

dois centavos), o qual foi formalizado pelo canal eletrônico Bankline, onde 

o réu se obrigou a efetuar o pagamento da dívida em 30 (trinta) parcelas, 

mensais e consecutivas, com vencimento a partir de 12/09/2011.Ocorre, 

que o requerido deixou de efetuar os pagamentos das parcelas, a partir 

da vencida em 14/11/2011. Dá-se o valor da causa em R$ 65.150,36 ( 

sessenta e cinco mil reias, cento e cinquenta reis e trinta e seis centavos)

Decisão/Despacho: Vistos em correiçConsiderando os termos do petitório 

de (fl.94), hei por bem em deferir o pedido e, via de consequência, 

determino a citação do réu por edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e 

artigo 257, ambos do Código de Processo Civil.Prazo do edital é de (30) 

trinta dias.

Deverá ainda a parte autora, retirar o edital em (10) dez dias e 

providenciar sua publicação no jornal local, no mesmo prazo, 

comprovando nos autos, em consonância com o disposto no artigo 257, 

parágrafo único do CPC.Transcorrido o prazo, o que deve ser certificado, 

dê-se vista à parte autora, para manifestação em (5) cinco dias, após 

conclusos. Intime-se.
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 Cumpra- Rondonópolis, 25 de setembro de 20 Dr. Luiz Antonio Sar Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Nome e cargo do digitador:Analista Judiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 881371 Nr: 10740-35.2017.811.0003

 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: MIRELLE APARECIDA PINHEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGUES RAMOS - 

OAB:17730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da autora, para manifestar sobre a certidão negativa do 

Oficial de Justiça de fls. 81 e/ou fazer comparecer a parte autora na 

audiência designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 293485 Nr: 7994-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:OAB/MT11210A

 Intimação Do Advogado CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA, para no 

prazo de três dias, devolver os autos, sob pena de perder o direito de 

vista dos autos, bem como, incorrendo em multa no importe de metade do 

salário mínimo vigente, nos termos do § 1º e § 2º do art. 234 do Código de 

Processo Civil.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 759831 Nr: 13265-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FABRICIO ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Wap Construçoes e Serviços 

Ltda, CNPJ: 09390993000120Inscrição Estadual: 0019292770012, 

brasileiro(a), Endereço: Av. Barão Homem de Melo N°4500, Sala 502, 

Bairro: Estoril, Cidade: Belo Horizonte-MG

Resumo da Incial:Em 01/09/2013, o exequente firmou contrato de locação 

de imóvel com a executada, fora firmado pelo prazo de 06 (seis) meses, 

compreendido no período de 01/09/2013 a 28/02/2014, imóvel localizado 

no bairro Vila Rica, desta comarca. No entanto, a executada permaneceu 

no imóvel até o dia 25/05/2014, restando ao exequente prejuízos como 

aluguéis pendentes, e diversas outras contas. Dá-se o valor da causa em 

R$ 65.476,58 ( Sessenta e cinco mil reais, quatrocents e setenta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos).

Decisão/Despacho:Vistos, etc...Analisando os termos do petitório e 

documentos de (fls.204/228), hei por bem em deferir parcialmente o pedido 

de (fl.211), devendo a executada ser citada por oficial de justiça e em 

caso de suspeita de ocultação, proceda-se com a citação por hora, 

conforme dispõe os artigos 252 a 254 do Código de Processo Civil.Em 

sendo negativa a diligência, desde já, defiro a citação da executada por 

edital, com fulcro no artigo 256, inciso II e artigo 257, ambos do Código de 

Processo Civil.Prazo do edital é de (30) trinta dias.Transcorrido o prazo, o 

que deve ser certificado, dê-se vista à parte exequente, para 

manifestação em (5) cinco dias, após conclusos.Expeça-se o 

necessário.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 20 de setembro de 

2016.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Nome e cargo do digitador:Analista Judiiciária

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:056/2007 CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 743711 Nr: 4204-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MACIEL SILVA DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:OAB/MT 

12314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

quanto a certidão do oficial de justiça de fls. 38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 713017 Nr: 8114-19.2012.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCEDES - BENZ LEASING DO BRASIL 

ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RASIA & RASIA LTDA, ELTON RASIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Setor Residencial Quiteria Teruel, na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799591 Nr: 14212-15.2015.811.0003

 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: ALI KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DIEGO TOBIAS 

DAMIAN, para devolução dos autos nº 14212-15.2015.811.0003, Protocolo 

799591, 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): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 700723 Nr: 8695-68.2011.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON ALBERTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 410143 Nr: 6138-16.2008.811.0003
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 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): INDUSTRIA GRAFICA UNIAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOAO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:RO/1606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ACASSIO MUNIZ 

JUNIOR - OAB:OAB/MT8872

 Do advogado da executada do despacho de fls. 236: "Vistos, etc... 

Considerando o pedido formulado pelas partes (fl.229) e (fl.235) e, com 

fulcro nos artigos 3º, §3º e 139, inciso V, ambos do Código de Processo 

Civil, hei por bem em designar o dia 02 de abril de 2018 às 11:00 horas, 

para audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 25 de janeiro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito 

da 1a Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 65325 Nr: 341-11.1998.811.0003

 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): ALGODOEIRA RONDONOPOLIS LTDA, 

ESPÓLIO DE IGNÁCIO MAMMANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA 

GUTIERRES - OAB:237773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 54/2006 CGJ, 

impulsiono o feito para intimação do advogado do exequente, para no 

prazo legal, manifestar-se quanto a devolução de Carta Precatória de fls. 

690/691.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 822120 Nr: 3651-92.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACV TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar 

sobre o decurso de prazo para pagamento integral do débito de fl. 108.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003615-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZACAO E 

CONSERTOS RAPIDOS DE ROUPA LTDA - ME (REQUERIDO)

ANTONIO CARLOS PEREIRA MELLO JUNIOR (REQUERIDO)

ANDREIA PEREIRA DE OLIVEIRA MELLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1003615-55.2017 

Ação: Busca e Apreensão Autor: Sicredi Sul MT Réu: Rondolav Vistos, 

etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito 

privado, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ação de 

'Busca e Apreensão' em desfavor de RONDOLAV SERVIÇOS DE 

LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS RAPIDOS DE 

ROUPA LTDA-ME, com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 

da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e 

caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. 

A ação veio instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a 

liminar deferida e o bem apreendido. Devidamente citado, não contestou o 

pedido. Instado a se manifestar, o procurador da autora requereu o 

julgamento do feito no estado em que se encontra, vindo-me os autos 

conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há necessidade de 

dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a proferir o 

julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 355, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Tratam os presentes autos de uma ação de 

busca e apreensão, intentada por Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, com 

fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Rondolav Serviços 

de Lavanderia Tingimento Higienização e Consertos Rápidos de Roupa 

Ltda-ME. Depois de acurada análise das razões de fato e de direito levada 

a efeito pelas partes e diante das provas colacionadas aos autos, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento. Colhe-se dos elementos 

probatórios acostados aos presentes autos que o autor concedeu 

financiamento ao réu, mediante contrato, garantido por alienação 

fiduciária, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor a veículo 

descrito e caracterizado no processo. Como o réu não honrou o 

compromisso assumido e estando em mora, o autor optou pela busca e 

apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos formais 

para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde está 

consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de 

juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos. De 

outro norte, o réu, foi devidamente citado e não contestou o pedido, 

restando revel. "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos afirmados pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 
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dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT , em desfavor de RONDOLAV SERVIÇOS DE 

LAVANDERIA TINGIMENTO HIGIENIZAÇÃO E CONSERTOS RÁPIDOS DE 

ROUPA LTDA-ME, com qualificação nos autos, declarando rescindido o 

contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e 

exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela 

autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o 

disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, 

comunicando estar a autora autorizada a proceder a transferência a 

terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. 

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à 

causa. Transitada em julgado e pagas as custas, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

26/outubro/2017.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004342-55.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO REMOALDO DA COSTA (REQUERIDO)

BENEDITO REMOALDO DA COSTA 17403618149 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feito Cível nº 1004342-55.2017 

Ação: Busca e Apreensão Autor: Sicredi Sul MT Réu: Benedito Remoaldo 

da Costa Vistos, etc... COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, pessoa 

jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' em desfavor de BENEDITO 

REMOALDO DA COSTA, com qualificação nos autos, com fundamento no 

art. 66 da Lei nº 4.728/65 e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem 

descrito e caracterizado nos autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em 

garantia. A ação veio instruída com os documentos necessários à 

espécie, sendo a liminar deferida e o bem apreendido. Devidamente citado, 

não contestou o pedido. Instado a se manifestar, o procurador da autora 

requereu o julgamento do feito no estado em que se encontra, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 

355, inciso II, do Código de Processo Civil. Tratam os presentes autos de 

uma ação de busca e apreensão, intentada por Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em desfavor de Benedito 

Remoaldo da Costa. Depois de acurada análise das razões de fato e de 

direito levada a efeito pelas partes e diante das provas colacionadas aos 

autos, tenho comigo que a presente ação merece acolhimento. Colhe-se 

dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o autor 

concedeu financiamento ao réu, mediante contrato, garantido por 

alienação fiduciária, onde o réu alienou fiduciariamente ao banco credor a 

veículo descrito e caracterizado no processo. Como o réu não honrou o 

compromisso assumido e estando em mora, o autor optou pela busca e 

apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos formais 

para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde está 

consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa de 

juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos. De 

outro norte, o réu, foi devidamente citado e não contestou o pedido, 

restando revel. "Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros 

os fatos afirmados pelo autor". É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO – SICREDI SUL MT, em desfavor de BENEDITO REMOALDO DA 

COSTA, com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e 

consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na 

forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no 

artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando 

estar a autora autorizada a proceder a transferência a terceiros que 

indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o réu 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em 

julgado e pagas as custas, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 24/outubro/2017.- Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002528-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 
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(ADVOGADO)

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683/O (ADVOGADO)

BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA OAB - MT23027/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABATIK CONSTRUCOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1002528-08.2017.8.11.0003 REQUERENTE: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA REQUERIDO: ABATIK CONSTRUCOES 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 15.03.2018. REDESIGNO a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 07 de junho de 2018, às 

10h30min. Cite-se a parte requerida no endereço indicado no ID12095971, 

por meio de Oficial de Justiça, informando a data da audiência ora 

designada e fazendo constar as advertências proferidas na decisão de ID 

7340459. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 14 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003797-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO NUNES CORDEIRO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA DE SOUZA BEZERRA OAB - MT20048/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE RODRIGUES BERTO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003797-82.2017.8.11.0003 AUTOR: REINALDO NUNES CORDEIRO 

JUNIOR RÉU: LUCINEIDE RODRIGUES BERTO Vistos etc. Considerando que 

até o momento a parte requerida não foi citada, CANCELO a audiência 

designada para o dia 15.03.2018. Antes de analisar o pedido de citação 

editalícia formulado na petição retro, tenho por bem determinar que este 

Juízo diligencie, por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis (INFOJUD), 

para tentativa de localização do endereço da parte demandada, 

providência esta que encontra amparo no artigo 256, § 3º, parte final do 

Código de Processo Civil/2015. Para a realização da aludida diligência, a 

parte autora deverá informar o CPF da parte requerida, no prazo de 10 

(dez) dias. A seguir, conclusos para realização da pesquisa. 

Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005852-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1005852-06.2017.8.11.0003 REQUERENTE: ALEXANDRE AUGUSTIN 

REQUERIDO: DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS Vistos etc. 

Considerando que parte requerida não havia sido citada e intimada para 

comparecer ao ato, CANCELO a audiência designada para o dia 

15.03.2018. REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 07 de 

junho de 2018, às 11h. Cite-se a parte requerida informando a data da 

audiência ora designada e fazendo constar as advertências proferidas na 

decisão de ID 11547560. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 14 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004101-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1004101-81.2017.8.11.0003 AUTOR: PEDRO AUGUSTO CARVALHO DE 

ARAUJO RÉU: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. 

Considerando que parte requerida não havia sido citada e intimada para 

comparecer ao ato em virtude da interposição do Agravo de Instrumento 

retro mencionado, CANCELO a audiência designada para o dia 15.03.2018. 

REDESIGNO a AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 12 de junho de 

2018, às 08h. Não obstante o pedido de retratação formulado pelo 

demandante no ID 12018694, mantenho a decisão agravada em todos os 

seus termos. Cite-se a parte requerida informando a data da audiência ora 

designada e fazendo constar as advertências proferidas na decisão de 

ID11553576. Expeça-se o necessário. Rondonópolis/MT, 14 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000034-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS HENRIQUE PAIM CREMONEZ OAB - MT23157/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS CREMONEZ (REQUERIDO)

JUSSARA NUNES MORENO MILLECK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000034-39.2018.8.11.0003 REQUERENTE: LUIS HENRIQUE PAIM 

CREMONEZ REQUERIDO: JEFFERSON LUIS CREMONEZ, JUSSARA NUNES 

MORENO MILLECK "Vistos etc. DEFIRO o pedido das partes, redesignando 

o ato para o dia 11 de abril de 2018, às 17h, para a justificação que seria 

realizada nesta oportunidade, caso as partes não cheguem a solução 

consensual da lide. Saem os presentes intimados. Intime-se o requerido 

JEFFERSON LUIS CREMONEZ. Cumpra-se." Rondonópolis/MT, 13 de março 

de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000769-43.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES CARVALHO BELLAFRONTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

ALBERTO PERGO CHILANTE OAB - MT0012995S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CARLOS MONTAGNA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000769-43 .2016 .8 .11 .0003  AUTOR:  ALCIDES CARVALHO 

BELLAFRONTE RÉU: ROBERTO CARLOS MONTAGNA Vistos etc. Nos 

termos do artigo 465 do Código de Processo Civil/2015, NOMEIO como 

perito nestes autos para a realização da prova postulada pela parte 

requerida o senhor VALTER JOAQUIM DOS SANTOS, cuja qualificação 

consta na secretaria deste Juízo. Fixo, para a entrega do laudo, o prazo 

de 30 (trinta) dias contados do recebimento do equivalente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor a ser estabelecido a titulo de honorários 

periciais. In casu, os honorários periciais ficarão a cargo da parte ré, que 

pugnou pela prova, com fulcro no artigo 95 do Novo Código de Processo 
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Civil. Intimem-se as partes a fim de que, dentro de 15 (quinze) dias: 1) 

apresentem eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito, 

se for o caso; 2) indiquem assistentes técnicos; 3) apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, CPC/2015). Intime-se o perito a fim de que, em 05 (cinco) 

dias, apresente proposta de honorários, bem como currículo, com 

comprovação de especialização e contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais 

(art. 465, § 2º, CPC/2015). Tão logo apresentada a proposta de 

honorários, deve ser a parte requerida intimada para, querendo, 

manifestar-se em 5 (cinco) dias (art. 465, § 3º, CPC/2015). Observe-se a 

PRIORIDADE LEGAL na tramitação deste feito, que tem em seu polo ativo 

pessoa idosa, atendendo sua condição ao que estabelece o artigo 1048, 

inciso I, do CPC/2015. Tudo cumprido, conclusos. Rondonópolis/MT, 14 de 

março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006528-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA AZZI SAIDLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LEANDRO DA SILVA COSTA PASSOS CALDAS OAB - RJ140441 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIZA TEIXEIRA BOSQUD (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1006528-51.2017.8.11.0003 AUTOR: JULIANA AZZI SAIDLER RÉU: MARIA 

ELIZA TEIXEIRA BOSQUD Vistos etc. Conclusão equivocada. Cumpra-se a 

decisão retro. Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. Aline Luciane 

Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001660-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE CLEMENTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANINE COELHO DUARTE DE QUADROS OAB - MT9643/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1001660-64.2016.8.11.0003 AUTOR: JOSIANE COELHO DUARTE 

CLEMENTE RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Não obstante tenha a 

autora expressamente dispensado a produção de provas, conforme 

petitório retro, em que pugna pelo julgamento antecipado da lide, certo é 

que deve ser oportunizado à parte ré que se manifeste a respeito do seu 

interesse em produzi-las neste feito, sob pena de ensejar possível 

alegação de nulidade futuramente. Assim, intime-se a parte requerida a fim 

de que se manifeste sobre o interesse na produção de prova neste feito, 

em 05 (cinco) dias. Em caso positivo, deverá a requerida especificar as 

provas que desejam produzir e sua finalidade, sob pena de indeferimento 

e julgamento de plano da demanda manejada. A seguir, conclusos. 

Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 432297 Nr: 961-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SOARES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA SANTA FE LTDA, VALDECINA 

PIRES DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALBERTO LOPES DE 

SOUSA - OAB:3948/MT, GILMAR DE SOUZA BRUNO - OAB:4353/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO os procuradores das partes, para 

manifestarem acerca do retorno deste feito do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 706221 Nr: 928-42.2012.811.0003

 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: LUANA LIRA FALCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO REZENDE, SANDRA NOGUEIRA 

HENRIQUE, N. FALCO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para retirar a 

Carta Precatória expedida para o Juízo Comarca de JATAÍ - GO para sua 

devida distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406325 Nr: 2031-26.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA, STALYN PANIAGO 

PEREIRA, IOLANDA MACHADO MENDES LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 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 das partes autoras, para 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida de folhas nº 177, verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 406658 Nr: 2366-45.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDEZ DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B, marcelo ribeiro côco - OAB:99771 RJ

 Vistos etc.

Não obstante a ausência de manifestação do Dr. Ibiraci Nascimento da 

Silveira neste feito, verifica-se nos autos que o valor dos honorários 

pertence a ele, conforme já consignado na decisão de fls. 253, haja vista 

que foi aludido procurador do requerente que laborou no feito até a 

prolação do Acórdão que, em segunda instância, confrimou os termos da 

sentença de primeiro grau.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fls. 276/279, podendo ser liberado o 

valor devido ao novo procurador do requerente apenas se este 

apresentar nos autos instrumento de cessão de crédito ou concordância 

expressa do advogado credor.

 Não havendo manifestação nesse sentido em 10 (dez) dias, DELIBERO 

pela manutenção do quantum depositado em juízo até o comparecimento 

espontâneo do advogado credor, Dr. Ibiraci Nascimento da Silveira.

 Nada mais havendo pendente, arquivem-se os autos, com as baixas 
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necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 98448 Nr: 10123-08.1999.811.0003

 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: OSMAIR RIBEIRO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE GLOBO DE TELEVISAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615

 Vistos etc.

Analisando os autos em exame, verifica-se que a parte autora requer seja 

designada audiência para tentativa de conciliação às fls. 773, razão pela 

qual vislumbro a possibilidade de composição entre os litigantes, 

providência essa, aliás, que deve ser estimulada pelo Poder Judiciário, 

consoante inúmeros mecanismos previstos expressamente no Código de 

Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, V, e 165 e seguintes).

Assim, considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, em especial diante da intenção manifestada do 

requerente, e tendo em vista, ainda, a possibilidade de solução 

consensual deste conflito DESIGNO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO a ser 

presidida por esta magistrada, para o dia 16 de maio de 2018, às 17h.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 791224 Nr: 10742-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CELSO ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N MORENO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 791224 Nr: 10742-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JIECL, CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 270187 Nr: 3341-48.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO TORQUATO DA CUNHA, CREUZA 

BENEDITA SIQUEIRA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte exequente para MANIFESTAR acerca do 

Ofício de fl. 121, requerendo, para tanto, o que entender de direito, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 757965 Nr: 12101-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN, CASARIM INSUMOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON SCHNEIDER - 

OAB:5840-B/MT, NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB:8.911

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FATIMA RAMOS - 

OAB:6938/MT, JOSE ANTONIO DE MELO - OAB:8.604/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE REQUERIDA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 743329 Nr: 3999-81.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFA REGULADORA DE SINISTRO LTDA-ME, 

JOEL PAULINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente planilha de débito atualizada, acrescida multa de 2% (dois por 

cento), honorários de 10% (dez por cento), mais juros de mora de 12% 

(doze por cento) ao ano, e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 704682 Nr: 12660-54.2011.811.0003

 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: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RECICLABAG INDUSTRIA E COMÉRCIO DE BIG 

BAG E SACARIAS LTDA - ME, LUCAS RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, 

FERNANDA CAPOTE DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ressai dos autos que, após a prolação de sentença neste feito, as partes 

entabularam acordo, pugnando por sua homologação, consoante se vê às 

fls. 152/153.

 A pretensão merece ser acolhida.

Alude o artigo 487, inciso III, “b”, da Lei 13.105/15 (Novo Código de 

Processo Civil):

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

(...)

b) a transação;

(...)”

Com efeito, diante da regularidade dos termos da avença entabulada pelas 

partes, HOMOLOGO O ACORDO FORMULADO, nos termos do art. 487, III, 

“b”, da Lei 13.105/15.

 Custas e honorários conforme acordado.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se. Cumpra-se, arquivando-se os autos 

em seguida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 345487 Nr: 963-46.2005.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: DENOFA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ LONARDONI, ARLINDO 

LONARDONI, LUZIA LONARDONI, SILVERIO JOSE LONARDONI, SANDRA 

MARA SCHMULER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON DABUL POMPEU DE 

BARROS - OAB:3551-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do patrono da parte autora, para fonecer os dados completos 

dos imóveis descritos na petição de folhas 287/288, como endereços e 

matrículas, bem como a localização do veículo. Com a finalidade de 

cumprimento integral da r. Decisão de folha 289.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 450140 Nr: 5320-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBENS KRACIK ROSA, PAULO CESAR FAVERO MOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEGMAR PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:MT/5009, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para relacionar e qualificar a(s) 

cooperativa(s) de crédito a serem oficiadas, a fim de que possa dar 

cumprimento à decisão de fls. 56 que deferiu requerimento de fls. 55, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 703748 Nr: 11725-14.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTEC - NUCLEO TERAPIA ESPECIALIZADA 

CANCEROLOGIA DE RONDONOPOLIS S/S LTDA, JOSÉ SPILA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO-ONCOLOGIA QUIMIOTERAPICAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - 

OAB:10514/MT, SILVA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT, 

SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para DAR PROSSEGUIMENTO 

AO FEITO, no prazo de 05 (cinco) dias, SOB PENA DE EXTINÇÃO, nos 

moldes do artigo 485, III do CPC, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 433767 Nr: 2433-39.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOMANTO DE JESUS OLIVEIRA "DE CUJUS", REGINA 

BARBOSA OLIVEIRA, JESICA KAROLINE OLIVEIRA, MARCOS LOPES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO BATISTA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de habilitação formulado às fls. retro, tudo consoante 

disposições contidas no Novo Código de Processo Civil, artigos 687 e ss. 

Proceda-se às retificações necessárias na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

No mais, manifestem-se as partes sobre o interesse na produção de 

prova neste feito, em 15 (quinze) dias.

Em caso positivo, deverão especificar as provas que desejam produzir e 

sua finalidade, sob pena de indeferimento e julgamento de plano da 

demanda manejada.

A seguir, conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 715692 Nr: 10997-36.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o Dr. AFFONSO FLORES SCHENDROSKI, 

OAB/MT nº 21669/O, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 381857 Nr: 10068-13.2006.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. S. DOS SANTOS COMERCIO ME, INDIARA 

DOS SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1581/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:2915/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, INTIMANDO o 

procurador da parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se dando 

regular prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, 

face aos expedientes de fls. 125/127, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 728577 Nr: 9369-75.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem como, ao Artigo 482, 

VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os presentes autos, 

INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para efetuar o pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, nos Bairros Centro e Sagrada Família 

– Rondonópolis - MT. O pagamento deverá ser realizado pela CPD - Central 

de Pagamento de Diliências, mediante guia extraído no site do TJ/MT, 

regulamentada pelo Provimento nº 7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 280274 Nr: 3786-32.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEMIR JOSE RIVA SECCO, CLACIR SECCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN WALTER WAHLBRINK - 

OAB:5658/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diliências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 
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7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 705935 Nr: 612-29.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO GOMES GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 612-29.2012.811.0003

 ESPÉCIE :  P roced imen to  Ord iná r i o ->Proced imen to  de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: LUZINETE RODRIGUES DA SILVA

PARTE RÉ: JOSÉ ANTONIO GOMES GOES

CITANDO(A, S): JOSÉ ANTONIO GOMES GOES, inscrito no CPF: 

051.597.921-04.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/01/2012

VALOR DA CAUSA: R$ 558.586,29

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: “Cuida-se de Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais em que a parte autora alega ter sido vítima de um 

acidente de trânsito no dia 22.01.2011, por volta das 10:00 horas; QUE, o 

acidente causou-lhe lesões corporais com fraturas na mão esquerda e 

lesões descritas no laudo de lesão corporal n. 044.B1.11; QUE, a causa 

determinante do acidente em questão foi por culpa exclusiva do requerido 

que, com sua camioneta fechou o veículo da autora. Após discorrer sobre 

a matéria de fato e de direito aplicável ao caso aludido, requer a 

procedência dos pedidos iniciais e dá à causa o valor de R$ 558.586,29 

(Quinhentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte 

e nove centavos), estando sob o manto da Justiça Gratuita.”

DESPACHO: “Processo: 612-29.2012.811.003 Requerente: Luzinete 

Rodrigues da Silva Requerido: Jose Antonio Gomes Goes I – Vistos em 

correição. Concedo os benefícios da justiça gratuita, verificada a 

impossibilidade da parte de promover o recolhimento das custas 

processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, visto que atualmente 

encontra-se impossibilitada de laborar. Por tal fato é que se mostra lícita a 

concessão do benefício da justiça gratuita, motivo porque defiro. II – 

Cite-se. Constando na carta de citação as advertências dos artigos 285 e 

319 ambos do Código de Processo Civil. III – Apresentada contestação, 

certifique-se a tempestividade e dê-se vista à parte autora, via seu 

bastante procurador, após conclusos. IV – Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 16 de fevereiro de 2012 João Alberto Menna Barreto Duarte 

Juiz de Direito”

“Vistos etc. À luz do teor da certidão de fls. 90, determino que o oficial de 

justiça diligencie mais uma vez no endereço constante do último mandado 

expedido nestes autos para proceder à citação do requerido, a fim de 

verificar se, de fato, o demandado se encontra em lugar ignorado, o que 

deverá ser certificado em caso positivo. Diligencie-se na busca de 

informações sobre seu paradeiro junto aos vizinhos, tudo de forma a 

evitar a nulidade da citação editalícia. Certificado que o requerido se 

encontra em lugar incerto, DEFIRO seja realizada a citação por edital, nos 

termos do artigo 256 do Novo Código de Processo Civil Cite-se a parte 

demandada por edital, observando-se o disposto nos artigos 257 do Novo 

CPC. O prazo do edital será de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo do edital 

sem resposta, certifique-se a revelia. Nesse caso, desde já nomeio a 

Defensoria Pública Estadual, atuante nesta Comarca, como curadora 

especial da parte requerida, que deverá ser intimada de seu munus para 

que promova à sua defesa no prazo legal. Expeça-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Cumpra-se.”

Eu, Solange de Lucena Dantas Costa, Analista Judiciária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 14 de março de 2018.

Anselma Nancy Cajango Tarifa

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1001297-09.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELIPE HORTA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS 

(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 : 

1001297-09.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE FELIPE HORTA JUNIOR 

REQUERIDO: STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc. Trata-se de pedido de produção antecipada 

de provas ajuizado por JOSÉ FELIPE HORTA JUNIOR em desfavor de 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega, em síntese, que, na 

data de 22 de outubro de 2013, a paciente LORRAYNE PATRICIA 

OLERIANO MARTINS foi internada nesta Santa Casa de Misericórdia de 

Rondonópolis/MT, com a finalidade de realizar parto cesariano. Aduz que, 

na data de 06 de março de 2017, a paciente, em uma página privada de 

internet intitulada “Aonde não ir ou ir em Rondonópolis”, teria proferido 

palavras denegrindo a imagem do profissional requerente, reiterando a 

atitude na página de uma rede social da Sra. Janaina Guimarães, 

declarando ódio e usando palavras de repulsa contra o requerente. 

Sustenta que, na conversa que a Sra. Lorrayne Martins teve com a 

esposa do requerente via Messenger, aludida paciente alega fatos 

inverídicos, acusando o requerente de tê-la feito sofrer no momento da 

sua internação para dar a luz ao filho. Alega que a paciente atribui ainda 

ao requerente fato gravoso de que o filho nascido no dia 23 de outubro de 

2013 teve complicações no parto, ingeriu as fezes e segue com 

problemas até a presente data, com bactérias no estômago, sem obter 

sucesso no tratamento ao qual foi submetido. Assevera que, diante dos 

fatos noticiados, o requerente vê-se atado em sua defesa, já que não 

pode ter acesso ao prontuário médico da paciente e pouco sabe sobre o 

que de fato aconteceu no dia em que ela esteve internada. Ressalta que 

vem sofrendo acusações levianas de que cometera ato de descaso, 

incompetência médica e de ter sido causador de tamanha crueldade no 

trato profissional. Afirma que já fez o pedido dos aludidos documentos 

pela via administrativa junto a Santa Casa de Misericórdia de 

Rondonópolis/MT, recebida pela Sec. Diretoria a Sra. Jaqueline Modolon, 

na data de 23/10/2018, sem obter resposta. Por conta de tais fatos, 

pleiteia o requerente a concessão de medida liminar, a fim de que seja 

determinado que a requerida exiba em juízo os documentos descritos na 

exordial. Junta documentos. Era o que cabia relatar. Fundamento. Decido. 

De início, DETERMINO que a parte autora comprove nos autos o 

recolhimento das custas e taxas judiciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do parágrafo único, 

do artigo 321, do Novo Código de Processo Civil. Superada a 

irregularidade supramencionada, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 e não incide nas hipóteses do art. 330, ambos da lei 

13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Passo à análise do pedido 

liminar. De início, deixo de receber o pedido liminar como tutela cautelar 

requerida em caráter antecedente, eis que incompatível com o 

procedimento da ação de produção antecipada de provas. A produção 

antecipada de provas tem cabimento nas hipóteses do artigo 381 da Lei 

13.105/2015, in verbis: Art. 381. A produção antecipada da prova será 

admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a 

tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 
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pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação. Acerca do pedido de exibição de documentos, 

dispõem os artigos 396 e 397 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: 

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que 

se encontre em seu poder. Analisando o feito, verifico que estão 

presentes os requisitos para a concessão da medida liminar pretendida, 

vez que, in casu, o conhecimento dos documentos referidos pode 

justificar ou evitar o ajuizamento de ação, diante do teor das insinuações 

proferidas de forma pública pela paciente LORRAYNE contra o 

demandante nas redes sociais, estando os documentos pertinentes ao 

fato em posse da demandada. Cumpre registrar que se encontra 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o sigilo médico não é 

absoluto e que a obrigação de fornecimento de prontuário determinada 

judicialmente, quando houver justa causa, não fere o Código de Ética 

Médica. Consigne-se que os dispositivos do aludido código contêm, em si, 

exceções ao respectivo sigilo, consoante já esposado pelo Colendo 

Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Rec. Extraordinário nº 91.218, 

in verbis: "A obrigatoriedade do sigilo profissional do médico não tem 

caráter absoluto. A matéria, pela sua delicadeza, reclama diversidade de 

tratamento diante das particularidades de cada caso." (S.T.F. - RE nº 

91.218, rel. Min. Djaci Falcão, julg. 10.11.81). Nesse sentido, colham-se os 

seguintes julgados: “RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

ADMINISTRATIVO E CRIMINAL. REQUISIÇÃO DE PRONTUÁRIO. 

ATENDIMENTO A COTA MINISTERIAL. INVESTIGAÇÃO DE “QUEDA 

ACIDENTAL”. ARTS. 11, 102 E 105 DO CÓDIGO DE ÉTICA. QUEBRA DE 

SIGILO PROFISSIONAL. NÃO VERIFICAÇÃO. O sigilo profissional não é 

absoluto, contém exceções, conforme depreende-se da leitura dos 

respectivos dispositivos do Código de Ética. A hipótese dos autos abrange 

as exceções, considerando que a requisição do prontuário médico foi feita 

pelo juízo, em atendimento à cota ministerial, visando apurar possível 

prática de crime contra a vida. Precedentes análogos. Recurso 

desprovido. (STJ, RECURSO ORDINÁRIO EM MS Nº 11.453 - SP 

(1999/0120187-0), Relator MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 

Julgamento 17 de junho de 2003). “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. 

RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA 

EM SEDE DE APELAÇÃO. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

PRONTUÁRIO MÉDICO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE 

SUCUMBÊNCIAS DEVIDOS. DECISÃO TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO 

DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Com efeito, ilegítima a 

negativa de exibição de prontuário médico quando formulada na via 

administrativa por parentes do paciente. O fim a que se destina a 

classificação do prontuário médico como "documento sigiloso" reside na 

proteção do paciente contra a indevida divulgação de seu conteúdo. 2. O 

artigo 102 do Código de Ética Médica acentua a possibilidade de exibição 

do prontuário quando presente justa causa, a qual restou configurada na 

situação em análise. 3. A negativa da exibição de documentos pela via 

administrativa que deu causa a propositura da ação para sua exibição 

pela via judicial, acarreta a condenação do hospital ao pagamento das 

verbas sucumbenciais, em atenção ao princípio da causalidade, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, pelo que a sentença 

vergastada deve ser mantida. 3. Recurso de Agravo não provido.” (TJ-PE, 

Processo AGR 3136032 PE Orgão Julgador 4ª Câmara Cível Publicação 

14/02/2014 Julgamento 6 de Fevereiro de 2014 Relator Francisco Manoel 

Tenorio dos Santos). “AGRAVO INTERNO. CAUTELAR EXIBIÇÃO. 

PRONTUÁRIO MÉDICO. I – O fim a que se destina a classificação do 

prontuário médico como “documento sigiloso” reside na proteção do 

paciente contra a indevida divulgação de seu conteúdo. No caso em tela, o 

requerimento do prontuário tem fins lícitos, qual seja, o amplo 

conhecimento do ocorrido no nosocômio. II – Logo, fere a razoabilidade a 

negativa de acesso da família ao prontuário médico de seu ente falecido, 

não havendo qualquer violação à lei ou à Constituição Federal. III Agravo 

Interno improvido.” (TRF2, Processo AC 200751100052051 Orgão Julgador 

SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA Publicação 05/04/2011 Julgamento 30 de 

Março de 2011 - Relator Desembargador Federal REIS FRIEDE). No caso 

em exame, resta plenamente justificada a necessidade do aludido 

prontuário, havendo, portanto, justa causa para sua exibição, não 

constituindo violação de segredo médico, ressaltando-se que à Justiça 

compete decidir as situações motivadoras, ou não, da quebra do sigilo. 

Assim, com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Civil/2015, 

DEFIRO o pleito do requerente para determinar que a requerida acoste aos 

autos cópia do prontuário médico da paciente LORRAYNE PATRICIA 

OLERIANO MARTINS, internada na data de 22/09/2013, na Santa Casa de 

Misericórdia de Rondonópolis/MT, bem como da ficha de plantão dos dias 

22/09/2013 e 23/09/2013, no prazo de 15 (quinze) dias. Considerando que 

a classificação do prontuário médico como documento sigiloso reside na 

proteção do paciente contra a indevida divulgação de seu conteúdo, 

quando do cumprimento da determinação supra, A PARTE REQUERIDA 

DEVERÁ ANEXAR OS ALUDIDOS DOCUMENTOS DE FORMA SIGILOSA, 

selecionando a opção de permissão de acesso apenas às partes do 

processo, sendo vedada ao autor a divulgação dos dados em qualquer 

outro meio que não seja judicial. Cite-se a parte requerida para que cumpra 

a determinação supramencionada. Neste procedimento, não se admitirá 

defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a 

produção da prova pleiteada pelo requerente originário (o que não 

ocorreu, in casu), nos termos do art. 382, §4º, do CPC/15. Dispõe o artigo 

383 do CPC/2015 que, após o decurso do prazo de um mês para a 

extração de cópias e certidões pelos interessados, os autos deverão ser 

entregues ao requerente. Tratando-se, no entanto, de processo 

eletrônico, a providência se mostra desnecessária, devendo, assim, ser 

arquivados os autos em seguida ao decurso do prazo estabelecido. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de março de 

2018. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004588-51.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDVIGES REIS E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA MESQUITA MIRANDA OAB - MT23263/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE (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 : 

1004588-51.2017.8.11.0003 AUTOR: EDVIGES REIS E SILVA RÉU: 

MARLENE "Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA ajuizada por EDVIRGES REIS E 

SILVA, representante legal de EDVALDO REIS TATEHIRA, em desfavor de 

"MARLENE", esta apenas parcialmente qualificada na exordial. A autora 

alega, em síntese, que adquiriu, por meio de “Escritura Particular de Venda 

e Compra”, um terreno no qual construiu um imóvel, localizado na Rua. 

Heloisa Leal nº 73, no bairro Jardim Primavera, Rondonópolis-MT, CEP 

78725-115. Aduz que o referido imóvel foi invadido pela requerida, em 28 

de agosto de 2016, e que esta se recusa a dali sair pacificamente. Por 

conta de tais fatos, pleiteia a requerente o deferimento da liminar, a fim de 

que seja determinada a reintegração de posse da Autora no aludido 

imóvel. Apresenta pedidos de natureza final e junta documentos. A 

princípio, foi designada audiência de justificação, a qual foi redesignada 

algumas vezes em face da não intimação da ré. Neste ato, ausente 

injustificadamente a requerida ao ato, passou-se à justificação, com a 

colheita do depoimento da testemunha apresentada pela autora. Era o que 

tinha a relatar. Fundamento e Decido. 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 da única testemunha inquirida neste ato, que não há 

elementos suficientes a ensejar a expedição liminar do mandado 

reintegratório em favor do autor, não obstante a ausência injustificada da 

ré a esta solenidade. Isso porque a testemunha relatou, diversamente do 

que consta da inicial, que a ré está na posse do imóvel desde 2015 (e não 

de agosto de 2016, como narrado na vestibular), contradizendo a 

narrativa inicial. Além disso, foram apresentados poucos elementos 

acerca do exercício anterior da posse pela parte demandante, a autorizar 

a conclusão de que houve efetiva posse anterior pelo requerente e 

esbulho possessório por parte da ré, que somente manejou a ação em 

exame em julho de 2017. Desse modo, ausentes os requisitos legais do 

artigo 561 do CPC/2015, INDEFIRO a medida liminar de reintegração de 

posse. No mais, intime-se a parte requerida (que foi citada pessoalmente 
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às fls. 37) para que apresente contestação no prazo legal, sob as 

advertências legais aplicáveis. A seguir, manifeste-se a parte autora 

sobre aludida peça, em réplica, no prazo legal. Tudo cumprido, conclusos." 

Rondonópolis/MT, 13 de março de 2018. Aline Luciane Ribeiro Viana 

Quinto Bissoni Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000940-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICK ANDREI VIEIRA OAB - MT21426/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA TROPICAL LIMITADA - ME (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

12220376

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008486-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO TOBIAS DAMIAN OAB - MT0010257A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1008486-72.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista a falha técnica, vez que alguns documentos não foram gerados no 

PDF, intime a requerente uma vez mais na pessoa de seu advogado 

regularmente constituído, para juntar aos autos o extrato atualizado da 

negativação de seu nome junto ao SERASA ou SPC, bem como o 

certificado de conclusão de curso, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004550-73.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAIDE DE JESUS LATA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CDL - CURVELO/MG (RÉU)

GLOBEX BRASIL ASSESSORIA COBRANA INTERMEDIACAO DE 

NEGOCIOS LTDA (RÉU)

VIA VAREJO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO MOREIRA ROCHA OAB - MG124824 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº12220770

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009049-66.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR PEREIRA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº1222112

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005985-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BUENO MACHADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO OAB - MT0008053A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA VIDOTI (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID nº 

12221401

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001702-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON ANTONINO ALEXANDRINO LIMA (RÉU)

ALDENICE VIEIRA DA SILVA ALEXANDRINO (RÉU)

SUPERCENTER SUPERMERCADOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1001702-45.2018.8.11.0003 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, 

14 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008747-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RITA SANTOS PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R C PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008747-37.2017.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a concessão de tutela antecipada para determinar que 

a empresa ré inicie as obras de saneamento básico no residencial “Lili 

Garcia”, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sendo a obra concluída 

no prazo de 15 (quinze) dias, conforme narrado na exordial. Em análise 

aos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida 

em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a 

concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz à dilação 

probatória acerca dos fatos arguidos pela autora. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. BEM IMÓVEL. DEFEITOS ESTRUTURAIS. TUTELA 

ANTECIPADA. PLEITO DE REPARAÇÃO. AFERIÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE DO AGRAVADO MEDIANTE PROVA TÉCNICA. 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA. RECURSO 

IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. A decisão agravada deve ser mantida 

em todos os seus termos, ante a necessidade de dilação probatória nos 

autos originários para verificação da responsabilidade do agravado. 

Assim, descabe o deferimento de tutela antecipada, pois esta depende da 

demonstração de prova inequívoca, como prevê o art. 273, do CPC. 

Recurso conhecido, mas não provido. (AI 0175722015 TJMA – 1ª Câmara 

Cível – Rel. Desembargadora: Angela Maria Moraes Salazar – 16/07/2015). 

Além do que, a ausência da verossimilhança do direito torna inviável o 

deferimento da tutela, visto que ausentes os requisitos do artigo 300 do 

CPC. Mister se faz ressaltar que a tutela antecipada guarda estrita relação 

com a antecipação do próprio mérito do pedido. O artigo 300 do CPC não 

pode ser utilizado de forma aleatória, como se medida cautelar fosse. Aqui 

não se está acautelando direito ou assegurando eficácia de qualquer 
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processo. Ex positis, à luz do comando legal que regulamenta a tutela 

antecipada, o qual, em nenhuma hipótese pode ser confundido ou 

travestido de medida cautelar, indefiro a medida pleiteada. De outro turno, 

tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001726-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GLENDA DANTAS DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1001726-73.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819323 Nr: 2693-09.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MANUEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 .Código nº 819323.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 

17h40, 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, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781456 Nr: 6767-43.2015.811.0003

 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: WPDC, ROSENILDA PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE OLIVEIRA - 

OAB:12452/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 .Código nº 781456.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 

09h30, 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 09h00, 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 
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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.

 Ciência ao representante do Ministério Público.

Intime.

Rondonópolis-MT, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819190 Nr: 2649-87.2016.811.0003

 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: ALEX SANDRO DE MORAIS FERRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 .Código nº 819190.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 

17h30, 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, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815366 Nr: 1345-53.2016.811.0003

 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: ANA CLAUDIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELSIOR SEGUROS, LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CARVALHO ALVES - 

OAB:19750, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 .Código nº 815366.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual, designo o dia 10 de maio de 2018 às 

10h30, 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 10h00, 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, 13 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737777 Nr: 533-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALAN SALVIANO 

DOS SANTOS, para devolução dos autos nº 533-79.2014.811.0003, 

Protocolo 737777, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 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

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 13666-91.2014.811.0003, 

Protocolo 760586, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90888 Nr: 2153-54.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, RAPHAELA 

PROENCA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA, IRAILDE 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 2153-54.1999.811.0003, Protocolo 

90888, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396796 Nr: 10348-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, MÉRCIA CHAVES 

ALVES PEREIRA KLAUS, CLEIRY ANTONIO DA SILVA ÁVILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES PRESTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, MERCIA CHAVES ALVES PEREIRA KLAUS - 

OAB:MT/10635, Rafael Nepomuceno de Assis - OAB:12093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANGIE CAROLINE 

ALVES BATISTA, para devolução dos autos nº 10348-47.2007.811.0003, 

Protocolo 396796, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 785512 Nr: 8423-35.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DE SOUZA PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 8423-35.2015.811.0003, 

Protocolo 785512, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 817932 Nr: 2194-25.2016.811.0003

 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: THIAGO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 2194-25.2016.811.0003, 

Protocolo 817932, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 277515 Nr: 1353-55.2001.811.0003

 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): ROSINA MARIA COURY DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES ARAUJO GRACINDO 

DE OLIVEIRA - OAB:6005-A-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1353-55.2001.811.0003, Protocolo 

277515, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 807023 Nr: 17034-74.2015.811.0003

 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: GIVANILTON BARBOSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RENATO OCAMPOS 

CARDOSO, para devolução dos autos nº 17034-74.2015.811.0003, 

Protocolo 807023, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738021 Nr: 713-95.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA, SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS - SANEAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA PANIZI SOUZA - 

OAB:6124, CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - 

OAB:11903-A/MT, FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT6848

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUCIMAR DIAS DA 

SILVA, para devolução dos autos nº 713-95.2014.811.0003, Protocolo 

738021, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 734605 Nr: 14367-86.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDENIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, OLDEMAR LIBARDONI, MARINA NOGUEIRA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OLDEMAR LIBARDONI, Cpf: 

30955475015, Rg: 158.904.6-5, brasileiro(a), divorciado(a), comerciante. 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 942 do CPC, dos termos da ação 
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de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, consoante 

consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 

resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Despacho/Decisão: Código Processo nº 734605Visto em Correição.I - Os 

requeridos foram devidamente citados e não ofereceram defesa, 

conforme consta na certidão (fls. 98). Assim, decreto a revelia dos réus 

sendo que o prazo processual para estes correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, nos termos do artigo 346, 

do CPC.II - Considerando que as tentativas de citação do confinante 

Oldemar Libardoni restou infrutífera e os autores não lograram êxito em 

localizar o atual paradeiro do mesmo, defiro a citação por edital, com prazo 

de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.III - 

Após, voltem-me conclusos.IV - Cumpra. Intime.Rondonópolis-MT, 20 de 

junho de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA 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, Marcileide Neves de 

Menezes, digitei.

Rondonópolis, 11 de outubro de 2017

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 43311 Nr: 1241-14.1986.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA SANTOS BATISTA CARMO, LILLIS 

FERNANDA BATISTA, HERBERT DOS SANTOS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO DIAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT, JOSE APARECIDO ALVES PINTO - 

OAB:4738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO - 

OAB:3504-A

 Código nº 43311

Vistos etc.

Conforme bem lembrado pelo executado, trata-se de demanda executiva 

que tramita há mais de trinta longos anos, sem que os credores consigam 

receber seu crédito, muitas vezes em razão de pedidos procrastinatórios 

como àquele à fls. 1634/1635.

Dessa forma, mantenho a decisão à fls. 1489, pelos seus próprios 

fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais 

próprios para modificá-la.

Certifique a srª Gestora o integral cumprimento daquele decisum; 

determino, ainda, que a srª Gestora se abstenha de fazer carga destes 

autos ao gabinete se houver alguma pendência no cumprimento da ordem 

judicial.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426842 Nr: 8996-83.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO LUIZ REIS HARTOG, KADMO MARTINS 

FERREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA BARROS - 

OAB:MT/11.010 - B, KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - 

OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272

 Código Processo nº. 426842

Vistos etc.

 Intime os credores pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, bem como trazendo o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, 

nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 08 de março de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 775884 Nr: 4561-56.2015.811.0003

 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): CLODOALDO SIQUIERI, GIVANILDO SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 775884

Vistos etc.

Mantenho a decisão à fls. 75, pelos seus próprios fundamentos, devendo 

a parte interessada buscar os meios processuais próprios para 

modificá-la.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 12 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430250 Nr: 12181-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI PIRES DA COSTA, APARECIDO 

USHIWATA DE OLIVEIRA, JOSE BERALDO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA 

PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812049 Nr: 117-43.2016.811.0003

 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: EDJALMA NOVAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MARTINS DOS SANTOS, MARLI 

RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nylvan José da Silva - 

OAB:17.805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA DA CERTIDÃO DE FL. 69, CUJO TEOR É 

O SEGUINTE: "Certifico que a carta de Intimação de fls. 60 e 61/verso, 

encaminhada à MARLI RODRIGUES DOS SANTOS e LUIZ CARLOS 

MARTINS DOS SANTOS, foram devolvidas sob a alegação de 

"DESCONHECIDO", conforme envelope juntado às fls. 67/68.", PARA 

MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 298606 Nr: 1558-16.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO, LUCIA 

MARIA DA SILVA BALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 145, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 717939 Nr: 13386-91.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A (BANCO ITAÚ S/A)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI-ME (ELITE MULTIMARCAS), 

MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA RETIRAR A CERTIDÃO DE 

CRÉDITO (FL. 134), NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 853909 Nr: 1032-58.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELURDE ALVES ROMANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT

 INTIMAÇÃO DO EMBARGADO do inteiro teor da decisão de fls. 59/60, bem 

como para apresentar impugnação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715581 Nr: 10874-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON OLIVEIRA, SONIA MADALENA 

KOLS, CARME ELIZA KOLS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BOLESLAU DORADA - 

OAB:2959/AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGIANE ZANARDINI MENEZES 

- OAB:MT/ 12775

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PROVIDENCIAREM O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS PROPORCIONAIS PRO RATA (FL. XX/XX), NOS 

VALORES DE R$ 462,67 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.: 443949 Nr: 12618-39.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA GRASSELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL AMORIM 

PEREIRA PORTELA - OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA DA DECISÃO DE FL. 334, BEM COMO, 

PARA RETIRAR O TERMO DE PENHORA PARA AS DEVIDAS 

PROVIDÊNCIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729388 Nr: 10068-66.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARCI CRISTIANO DE 

OLIVEIRA - OAB:7313 OAB/MS, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819, TASSIANA ABUD CHAUD - OAB:9377, WLADIS 

BORSATTO KUVIATZ - OAB:OAB/MT 10688

 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.: 439153 Nr: 7820-35.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BERNADETE DA SILVA MAGNUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMERSON JONAS MENEGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO (A) SENHOR (A) OFICIAL (A) DE 

JUSTIÇA, NOS AUTOS SUPRA, ATRAVÉS DE GUIA DE PAGAMENTO A 

SER GERADA DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK 

SERVIÇOS/ GUIAS, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718687 Nr: 14155-02.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CUSTÓDIO CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIRAR A CARTA PRECATÓRIA 

EXPEDIDA À FL. 115, BEM COMO, COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO, NO 

PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005892-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE BEVILACQUA BECK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FIEDLER - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMAR PORTO SOUZA OAB - MT0007250A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005892-85.2017.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – Dos Embargos 

de Declaração do Num. 12162596. RICARDO FIEDLER EPP, qualificado nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da decisão 

proferida no Id. 12126517. 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 267 de 514



retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade, de 

contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). Entretanto, o juízo não 

está compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos 

pelo 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 do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

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, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. 2.0 – Dos Embargos de 

Declaração do Num. 12197216. RICARDO FIEDLER EPP, qualificado nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da r. 

sentença. 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. Ressalto que o juízo não está compelido a adotar, como 

fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora embargante, pois o 

Juiz, sendo o destinatário real da prova, decidirá sobre a necessidade ou 

não de sua produção diante do quadro probatório existente, que no 

presente caso, as constantes nos autos foram suficientes para a 

convicção desta magistrada. Destarte, o presente recurso revela apenas 

o inconformismo do embargante com a sentença proferida, visando 

rediscutir questões claramente decididas, para modificá-las em sua 

essência ou substância. Portanto, resta claro que a decisão atacada 

apreciou toda a matéria submetida a julgamento, inexistindo qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Assim, a postura 

adotada pelo recorrente, ao opor embargos declaratórios de cujos termos 

não se extrai qualquer razão voltada ao aperfeiçoamento da prestação 

jurisdicional, acarretou injustificável atraso na tramitação do processo, a 

caracterizar manifesto intuito protelatório. Logo, verificado que o presente 

recurso se restringe a criticar o entendimento firmado pela julgadora, sem 

a indicação assimilável de defeito previsto no art. 1.022, do Código de 

Processo Civil, não há o que se declarar em suprimento da motivação e da 

parte dispositiva do julgado, restando evidenciada a utilização abusiva dos 

embargos de declaração, a ensejar a condenação dos embargantes ao 

pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, nos termos do § 2º, do art. 1.026, do Código de Processo Civil. Ex 

positis, rejeito os embargos de declaração interpostos e imponho ao 

embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de março de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000217-78.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA BARBOSA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000217-78.2016.8.11.0003. Vistos etc. SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT e SABEMI SEGURADORA 

S.A, qualificadas nos autos, ingressaram com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da r. sentença, alegando a existência de omissão 

e contradição no julgado, pugnando pela fixação dos honorários 

sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor da condenação. A 

embargada apresentou resposta aos embargos, pugnando por sua 

rejeição. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. 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). O 

juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos 

expendidos pelas ora embargantes, tampouco está adstrito a adotar 

taxativamente os patamares previstos no art. 85, §2º, do CPC, consistente 

na fixação dos honorários entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% 

sobre o valor da condenação. O §8º, do art. 85, do CPC, dispõe que: “Nas 

causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, 

quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos 

honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos 

do §2º.” E tal norma, faculta ao magistrado a análise equitativa para fixar 

os honorários de maneira razoável e proporcional ao trabalho realizado 

pelos advogados, o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e 

importância da causa, visando assegurar a remuneração digna pelo 

trabalho prestado. Como se observa da r. sentença, o proveito econômico 

obtido perfaz o importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e 

setenta e cinco centavos) e, em razão do dispositivo supra, a fixação dos 

honorários se deu em quantia razoável de R$ 300,00 (trezentos reais). 

Sobre o tema, é o entendimento da jurisprudência: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR 

PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – 

ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º 

E 8º, DONCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA 

A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ 

– PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando 

arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em 

consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A 

correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a 

data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior 

Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS 

DANOS MORAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM 

FIXADO MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR 

ÍNFIMO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO § 8.º , DO ARTIGO 

85, DO CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

Atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não há 

razão para alterar o quantum fixado em sentença a título de danos morais, 
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em especial quando o valor pretendido em apelação mostra-se excessivo 

em relação a situação das partes. É induvidoso que a fixação do valor dos 

honorários advocatícios deve ser feita com juízo de ponderação, com 

adstrição à razoabilidade, de sorte a assegurar que o profissional seja 

remunerado dignamente pelo trabalho prestado, e merecem ser majorados 

quando fixados em valor ínfimo. Recurso parcialmente provido. (TJMS – 

AP. 08179814020168120001, 1ª Câmara Cível, Des. Marcelo Câmara 

Rasslan, julg. 20.06.2017)” Destarte, à míngua da demonstração dos 

pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em 

verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão recorrida. Ex positis, por não vislumbrar 

qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito 

os embargos de declaração interpostos e mantenho a decisão em todos 

os seus termos e fundamentos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de 

março de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001312-75.2018.8.11.0003

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:

ROBERTO COPINI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001312-75.2018.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - LAVORO 

AGROCOMERCIAL S.A., qualificada nos autos, ingressou com 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face da decisão proferida no Id. 

11969973. 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). Entretanto, o juízo não está 

compelido a adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo 

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 do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

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, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. 2.0 – Havendo pedido 

de reconsideração formalizado pelo executado no Num. 12039739, têm-se 

como comparecimento espontâneo, suprindo a ausência de citação, nos 

termos do artigo 239, §1º, do CPC. Mantenho a decisão já proferida nos 

autos pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada 

valer-se dos meios processuais próprios para sua modificação. 3.0 – 

Defiro o pedido da credora, vez que houve o sequestro de apenas 

17.520,09 sacas, das 36.219 (Num. 12204268 - Pág. 2). Expeça Carta 

Precatória para a Comarca de Tapurah/MT, com prazo de 20 (vinte) dias, 

para sequestro de 1.932 sacas de 60kg de soja já colhidas, no endereço 

declinado no Num. 12204261 - Pág. 2. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de março de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001479-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MARTINS 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001479-29.2017.8.11.0003. Vistos etc. CIA EXCELSIOR DE 

SEGUROS, qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, em face da sentença proferida no Id. 11901831. 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). Vê-se que a decisão atacada apreciou toda a matéria submetida a 

julgamento, não estando o juízo compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pela ora embargante. Ademais, a ação foi julgada 

procedente, sendo que para auferir o quantum indenizatório devido, era 

necessário a produção da prova pericial para averiguar o grau da 

invalidez do embargado, o que somente foi realizado durante o Mutirão 

DPVAT. 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 
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artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida. 

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, obscuridade ou erro a ser sanado, rejeito os embargos de 

declaração interpostos e mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 14 de março de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000688-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ANTONIO ARAUJO PIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo nº 1005273-58.2017.8.11.0003 Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A Requerido: Diego 

Antônio Araújo Pires Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO em face de DIEGO ANTÔNIO ARAÚJO PIRES também 

qualificada no processo. O requerente pugnou pela extinção do feito, 

tendo em vista que as partes se compuseram extrajudicialmente (id. n° 

9202415). 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 vez que não houve citação da 

parte contrária. Revogo a liminar concedida. Após o trânsito em julgado, 

determino a baixa da restrição do veículo (placa OWS3444) junto ao 

Sistema Renajud. Em seguida, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2017. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002594-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO SILVA ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que apontem, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002635-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARTINS 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:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que aponte, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003059-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITA ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Intimação no 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: 1000788-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERICO SOARES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO)

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - GO18130-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimação 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: 1001115-91.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LENI MARQUES (RÉU)

FRANCISCO ROBERTO MACEDO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

 

Intimação das partes no 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008776-87.2017.8.11.0003

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:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRITANOP MINERACAO LTDA - EPP (EXECUTADO)

ALBERTO KERN (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, nos termos do artigo 261, § 1º do 

CPC/2015, de que foi expedido carta precatória para Comarca de Poxoréu 

-MT e para no prazo legal prepará-la e encaminhá-la para o devido 

cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004115-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES OAB - MT22656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIULZA NOGUEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

HERCULANO DA SILVA NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução das correspondências encaminhadas para 

citação dos executados, com a informação da ECT de que os destinatários 

mudaram-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001417-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE CLEMENTE OAB - MT13703/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

BANCO DO BRASIL SA (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 : 

1001417-52.2018.8.11.0003 AUTOR: M3 TRANSPORTES RODOVIARIOS 

LTDA RÉU: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO S.A. Vistos e 

examinados. M3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ingressou com a 

presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MATERIAL MORAL E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” em face de 

BANCO DO BRASIL e BANCO BRADESCO. Na petição inicial a autora fez o 

seguinte relato: “Na data de 26 de fevereiro de 2018 às 14:02h o setor 

financeiro da Requerente recebeu um e-mail no qual solicitava a devolução 

do valor de R$ 23.776,66 (vinte e três mil setecentos e setenta e seis reais 

e sessenta e seis centavos) que supostamente teria sido depositado por 

engano na conta corrente daquela, e que deveria constatar em seus 

registros bancários a existência de dito depósito, para então fazer a 

devolução. O e-mail adveio de um suposto setor financeiro da também 

suposta empresa denominada Cooperativa Agropecuária do Noroeste 

Matrogrossense, assinado por Beijamin Santiago Muniz, CPF: 

148.939.607-17 e RG 23.567.171-6, documentos que muito provavelmente 

nem existem ou pertencem a outra pessoa, indicando a conta corrente do 

Banco do Brasil nº. 112544-3, agência 0098-1 para a devolução do valor 

que teria sido depositado por engano. Embora o corpo do e-mail estivesse 

eivado de erros de português e constasse uma grafia primária, a sócia 

administradora da Requerente não imaginou tratar-se de um golpe, posto 

que ao analisar o extrato financeiro do dia 26/02/2018, logo após receber 

o e-mail, por volta das 15:00h, em verdade havia o depósito do valor 

supramencionado disponível na conta corrente da empresa, somado ao 

saldo positivo, em anexo. Tal fato é demonstrado com a análise do saldo 

do dia 26/02/2018, onde contava o valor de R$ 85.043,00 (oitenta e cinco 

mil e quarenta e três reais) e logo após R$ 108.819,66 (cento e oito mil, 

oitocentos e dezenove reais e sessenta e seis centavos), sendo advindo 

exatamente da soma do suposto crédito referente ao depósito no valor de 

R$ 23.776,66 (vinte e três mil, setecentos e setenta e seis reais e 

sessenta e seis centavos) documento 1981897, em anexo. Como se não 

bastasse, novamente o valor de R$ 23.776,66 (vinte e três mil setecentos 

e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos) advindo do documento 

3051090, foi computado na conta corrente da Requerida, restando saldo 

de R$ 132.596,32 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e noventa e seis 

reais e trinta e dois centavos). Assim, percebe-se que trata-se da soma 

exata do saldo anterior de R$ 85.043,00 (oitenta e cinco mil e quarenta e 

três reais) com dois depósitos ‘envelope vazio’ no montante de R$ 

23.776,66 (vinte e três mil setecentos e setenta e seis reais e sessenta e 

seis centavos). Deste modo, agindo com cautela e boa-fé, constatado o 

valor somado ao saldo, a sócia proprietária Srª Hilda Ederli Coutinho 

providenciou uma TED Transferência Eletrônica Disponível para efetuar a 

imaginada devolução do dinheiro erroneamente depositado na conta 

corrente da empresa Requerente, em anexo. Todavia, a TED no valor de 

R$ 23.776,66 realizada por M3 TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, 

através do Banco Bradesco, Ag.: 2228, Conta Corrente 33059-0 de 

Rondonópolis-MT, para a agência (0098) em favor de CARLOS MAGNO 

ALVES DE SOUSA, CPF 123.279.686-74, na conta corrente de número 

1125443, foi realizada em virtude de golpe caracterizado pelo crime de 

estelionato, pois a sócia da Requerente acreditou ter recebido o valor em 

conta corrente, em razão das informações constantes no extrato bancário 

que a levaram à falsa percepção da realidade. (...) Assim que percebeu o 

estelionato, no dia 27/02/2018 algumas horas após a TED, quando 

verificou que o valor que constava como depositado na conta corrente da 

Requerente tinha sido estornado, a Srª Hilda compareceu ao 5º Batalhão 

de Polícia Militar e lavrou o Boletim de Ocorrência nº. 2018.66737, em 

anexo, no qual relatou todo o ocorrido. De posse do BO, compareceu à 

agência do BANCO BRADESCO S/A onde informou a gerência da 

instituição bancária que a empresa Requerente foi vítima de estelionato, 

explicando os fatos e dando ciência do BO lavrado. Segundo informações 

do Bradesco, através do sistema corporativo, este valor foi, a seu pedido, 

bloqueado na totalidade após apresentação do B.O, e encontra-se sob 

"análise de fraude em conta". Após informar ao banco no qual é 

correntista, a Requerente tentou de todas as formas contato telefônico 

com a agência do BANCO DO BRASIL S/A Requerido através do número 

(34) 3239-2138 a fim de certificar-se da realização do bloqueio do 

numerário na conta corrente destinatária, pois a TED só ocorreu devido ao 

estelionato que havia acabado de sofrer. Como não foi possível qualquer 

contato coma agência via telefone, o advogado GILMAR DIAS, contatou 

via e-mail a agência bancária Requerida, a fim de obter respostas sobre a 

confirmação do bloqueio indicado e, se possível, orientação do 

procedimento a ser adotado pela vítima (M3) para o ressarcimento do valor 

em questão, nos seguintes termos: (...) Posteriormente ao envio deste 

e-mail o advogado subscritor conseguiu contato telefônico com a preposta 

do banco, Srª Kellen C. Oliveira, que afirmou que o valor estava ainda 

disponível na conta indicada pelo estelionatário, que seria objeto de análise 

em relação à fraude noticiada no setor responsável, bem como informou a 

impossibilidade de realizar o bloqueio do valor administrativamente. Ante 

as informações da preposta, o advogado da Requerente mais uma vez 

notificou o banco via e-mail a fim de reforçar a fraude cometida por meio 

de estelionato e, ainda, solicitou a devolução do numerário diretamente na 

conta corrente da vítima, ora Requerente, assim: (...) Todavia, não obteve 

resposta quanto ao teor do e-mail, tampouco o valor foi devolvido à vítima. 

Mais uma vez o advogado ligou para o banco Requerido sendo atendido 

pelo Sr. Halysson, gerente da conta, que confirmou as informações da 

SrªKellen e, mais, foi categórico em afirmar que o bloqueio do valor apenas 

seria possível mediante ordem judicial. Deste modo, mesmo diante de todos 

os esforços por parte da Requerente e seu advogado, tornou-se 

impossível a solução amigável da controvérsia ante a negativa do banco 

Requerido em realizar o bloqueio do valor objeto de TED para conta 

informada pelo golpista, e, igualmente, ser impossível a devolução da 

quantia pela via administrativa, motivo pelo qual faz-se necessária a tutela 

jurisdicional para solução do imbróglio”. Requereu o deferimento de tutela 

antecipada para que seja realizado bloqueio judicial do valor de R$ 

23.776,66 na conta corrente de número 1125443 da agência (0098) do 

Banco do Brasil em nome de CARLOS MAGNO ALVES DE SOUSA, CPF 

123.279.686-74; ou seja intimado o Requerido (BANCO DO BRASIL S/A), 

para realizar o bloqueio e efetuar o depósito dos valores em juízo, sob 

pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). DECIDO. Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No 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 vasta 

documentação que foi apresentada com a exordial, suficiente para 

demonstrar que a autora foi vítima de um crime de estelionato. De outra 

banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência de dano irreparável 
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ou de difícil reparação a autora, vez que com o decurso do tempo os 

valores que foram depositados na conta bancária indicada pelo suposto 

estelionatário poderão ser retirados, o que em muito dificultaria a sua 

recuperação. Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não 

acarretará prejuízos ao titular da conta, caso os fatos sejam esclarecidos 

e o estelionato não restar demonstrado, uma vez que os valores ficarão 

apenas bloqueados e poderão ser futuramente restituídos ao proprietário, 

em qualquer momento processual, diante de novas provas que alterem a 

situação fático-processual. Assim, possível o deferimento da tutela 

antecipada pretendida. Em caso análogo, assim já decidiu o Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “AGRAVO - AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANO 

MORAL, BEM COMO COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DEFERIMENTO DE 

TUTELA ANTECIPADA PARA BLOQUEIO, PELO SISTEMA BACENJUD, DE 

NUMERÁRIOS E PARA CONSULTA NO SISTEMA RENAJUD COM O 

BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA DE POSSÍVEIS VEÍCULOS, BEM COMO 

PARA BUSCA NO CARTÓRIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS PARA 

INFORMAR SOBRE A EXISTÊNCIA DE BENS - AGRAVO DESPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. A discussão sobre a propriedade do imóvel e, 

inclusive, a possibilidade de indícios de crimes de estelionato, extorsão e 

falsidade ideológica decorrentes de eventual indevida venda de imóvel 

urbano, torna possível a mantença da decisão recorrida, que deferiu 

pedido de tutela antecipada para bloqueio, pelo sistema bacenjud, de 

numerários e para consulta no sistema renajud com o bloqueio da 

transferência de possíveis veículos, bem como para busca no cartório de 

registros de imóveis para informar sobre a existência de bens”. (AI 

9741/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 06/05/2014). 

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA autorizando 

a realização de bloqueio judicial do valor de R$ 23.776,66 na conta 

corrente de número 1125443 da agência 0098 do Banco do Brasil em 

nome de CARLOS MAGNO ALVES DE SOUSA, CPF 123.279.686-74. Nos 

termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o 02 

de Maio de 2018, às 11:00 horas. Assento que a audiência será realizada 

na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da 

Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000698-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GIOVANA FABRIS (RÉU)

WILLIAM DOUGLAS GOUVEIA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação dos requeridos, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000114-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENELSE KARLA STOLL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAFAIETE GOMES PINTO NETO (RÉU)

CLAUDIA FLAVIANA SOARES GOMES PINTO (RÉU)

 

Vistos em Correição Ordinária Anual, instalada pela Portaria 01/2017 - 

GAB, Tendo em conta que o alerta, emitido pelo sistema, de que não há 

guia de custas pagas vinculada a este processo, determino a intimação da 

parte autora para que, no prazo legal e sob as penas da lei, regularize a 

pendência. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001560-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMILSON DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR OAB - MT0006370A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE 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 : 

1001560-41.2018.8.11.0003 AUTOR: ADMILSON DA SILVA RÉU: ALL- 

AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A Vistos e examinados. 

ADMILSON DA SILVA ingressou com a presente “Ação Mandamental e 

Condenatória” em face de RUMO LOGÍSTICA MALHA NORTE S/A. Na 

petição inicial o autor fez o seguinte relato: “O Autor exerce a profissão de 

motorista profissional desde de 2011, sendo que durante todos esses 

anos jamais teve qualquer conduta que viesse a macular sua conduta 

profissional o pessoal. Dito isso, a relação jurídica material que enseja a 

presente demanda iniciou-se no dia 30.10.2018, quando o caminhão 

dirigido pelo Autor procedeu com o carregamento de milho de propriedade 

da empresa Bunge Alimentos S.A., no município de Nova Mutum, tendo 

como local de desembarque o sede da Ré nesta cidade, tudo conforme 

consta detalhadamente no anexo 004. Consigna que os motorista não têm 

permissão sequer para ficar fora da cabine do caminhão durante o 

carregamento, sendo o embarque, amostragem e classificação do produto 

feita por empresa terceirizadas e especializadas contratadas pela 

proprietária da mercadoria embarcada (Bunge) e destinatária do 

mercadoria na qual se formará o lote de exportação, no caso, a Ré, 

contudo, foi possível observar que a mercadoria embarcada estava sendo 

carregado do chão, o que por obvio aumentaria significativamente a 

impureza. Por conta desses fatos, o Autor já previa que haveria 

problemas de classificação no desembarque, contudo, qual não foi sua 

surpresa ao ser detido na fila de descarregamento por um batalhão da 

Policia Militar, composta por três viaturas e seis Policias, na frente de 

todos os demais colegas de profissão, funcionários da Ré e transeuntes, 

sendo ao CISC na condição de criminoso. Chegando aos CISC foi lavrado 

Boletim de Ocorrência nº 2017.363129 –Anexo 006 –onde o próprio 

preposto da Ré afirma que houveram outros descarregamentos de carga 

supostamente adulterada durante, contudo, houveram por bem de usar o 

Autor como bode expiatório, acusando injustamente pela adulteração de 

todas as cargas, um verdadeiro abuso. Como se não bastasse essas 

arbitrariedades ser tratado como um criminoso, a Ré ainda está a lhe 

impingir uma punição que se traduz em impedimento ao livre exercício da 

profissão, bloqueando seu CPF no sistema de agendamento de 

desembarques (vide Anexo 008). Assim agindo a Ré não permiti que o 

Autor transporte qualquer carga que tenha como local de desembarque 
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suas dependências. De fato, a empresa para o qual o Autor trabalha, tem 

contratos de transportes com as multinacionais do setor commodities 

agrícolas, de modo que totalidade das mercadorias transportadas têm 

como destino o mercado externo, cujo os lotes são formados na Ré que 

os transporta até os portos. Tal fato resta inquestionável pelos 

demonstrativos de pagamento de salário que seguem como Anexo 009, os 

quais demonstram de forma insofismável que a remuneração do Autor 

saiu de R$ 3.560,25 no mês anterior aos fatos, outubro de 2017, para R$ 

1.500,00 nos meses seguintes (novembro, dezembro e janeiro). Assim, 

não resta ao Autor, alternativa outra que não vir buscar o judiciário para 

fazer sessar essa injusta penalização, já que nenhum crime cometeu para 

ser impedido de exercer sua profissão com dignidade e sem empecilhos, 

bem como para ser indenizado dos prejuízos morais e materiais que está 

suportando”. Requereu o deferimento de tutela antecipada para que a 

requerida se abstenha de impedir que a empregadora do Autor agende 

descarregamento de veículos que ele conduz, até julgamento final da 

presente ação. DECIDO. Defiro ao autor os benefícios da Justiça Gratuita, 

podendo haver impugnação da parte contrária. Verifica-se que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, 

assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo 

diploma legal, razão pela qual recebo a inicial. 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 que não restou satisfatoriamente 

demonstrada a probabilidade do direito da parte autora, haja vista que a 

requerida é uma empresa privada, que possui seus próprios regimentos e 

regulamentos, podendo exercer o controle de entrada de pessoas em 

suas dependências da melhor forma que lhe aprouver, não cabendo ao 

Poder Judiciário a interferência em tais relações, ainda mais quando se 

vislumbra uma situação onde há lavratura de Boletim de Ocorrência para 

apuração de suposto ato ilícito. Assim, não há verossimilhança nas 

alegações da parte autora, de forma que é indiscutível que seja iniciado o 

devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor 

esclarecimento dos fatos narrados na exordial. Deste modo, ausente a 

verossimilhança das alegações da parte autora, o indeferimento da 

antecipação de tutela é medida que se impõe. Nesse sentido é a 

orientação jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – DOCUMENTOS QUE NÃO 

COMPROVAM A PERMANÊNCIA DA INCAPACIDADE - AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – ARTIGO 273 DO CPC – 

RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da antecipação de tutela depende 

da comprovação da prova inequívoca da verossimilhança das alegações e 

do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme 

estabelece o artigo 273 do Código de Processo Civil. Ausentes os 

requisitos legais que autorizam a concessão da medida, o desprovimento 

do recurso de agravo de instrumento, com a manutenção da decisão 

agravada, é medida que se impõe. (AI 156818/2013, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 14/10/2014)”. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO 

ADMINISTRATIVO – DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – 

REINTEGRAÇÃO AO CARGO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO 

ARTIGO 273, INCISO I, DO CPC – AUSENTES – RECURSO DESPROVIDO. I – 

A antecipação da tutela exige a presença da verossimilhança das 

alegações, fundada em prova inequívoca, além do perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação. (...) III – Para fins de exame da 

verossimilhança, os documentos juntados ao processo devem ser de tal 

ordem que sejam capazes de permitir a configuração de um elevado grau 

de probabilidade para acolhimento da pretensão. IV – A ausência dos 

requisitos autorizadores da antecipação da tutela, impõe o seu 

indeferimento. V – Recurso desprovido.” (AI 137566/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 09/09/2014, Publicado no DJE 15/09/2014). Ante o 

exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ressaltando que 

a medida poderá ser revista em qualquer momento processual, caso 

aportem novas provas aos autos. Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 04 de Maio de 2018, às 09:30 

horas. Assento que a audiência será realizada na sala de audiência desta 

4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, 

(como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 09/2016 – CM), por um dos 

conciliadores judiciais desta comarca, independente do pagamento de 

honorários. Consigno que não foi agendada data mais breve uma vez que 

devem ser resguardados os prazos previstos no artigo 334 e seus §§, 

contados em dias úteis; e que a serventia necessita de lapso temporal 

maior para o cumprimento das determinações judiciais, principalmente 

quando necessária a utilização dos Correios. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir); e a ausência injustificada é 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa. Advirto que as partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados. Cite-se e intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a 

intimação da parte autora. Havendo autocomposição entre as partes, os 

autos serão conclusos para homologação judicial; não ocorrendo a 

solução consensual do conflito de interesses, o prazo para contestação 

será contado a partir da realização da audiência. A ausência de 

contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática 

apresentada na petição inicial. Decorrido o prazo para contestação, 

intime-se a parte autora para que no prazo de quinze dias úteis apresente 

manifestação, oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar 

se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – 

havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; III – em sendo formulada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta 

à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004714-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA OAB - MT0016686A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 1005472-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE EDUARDO BENES INACO OAB - MT0014460A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (RÉU)

DDN TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO PINHEIRO DIAS OAB - MG122920 (ADVOGADO)

 

Intimação do patrono do autor para no prazo legal se manifestar sobre o 

cumprimento do acordo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005125-81.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - MT0011340S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR ASSIS GALLIASSI (REQUERIDO)

 

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 : 

1005125-81.2016.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CLAUDIR ASSIS GALLIASSI Vistos e 

examinados. Nos termos do disposto no artigo 256, § 3o , do CPC, o réu 

será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas 

de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de 

informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos. Assim, considerando que no caso 

dos autos houve apenas uma tentativa de citação, ao menos por ora não 

há que se cogitar que o réu encontre-se em local ignorado ou incerto, 

razão pela qual indefiro o pedido de citação por edital. Sobre o 

prosseguimento do feito, diga a parte autora, no prazo legal e sob as 

penas da lei. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003039-40.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que aponte, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002713-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREINA FERNANDES DE ARAUJO (AUTOR)

L. C. F. D. A. F. (AUTOR)

A. L. F. A. (AUTOR)

SAMUEL FERNANDES DE SOUZA (AUTOR)

L. F. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/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)

 

Intimação da parte requerida o prazo de 05 (cinco) dias para que aponte, 

de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008928-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO VELASCO SANDER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIFER ALEX CARAFFINI OAB - MT0013909A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA MANANCIAL LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação à 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002412-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMILSON JACO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOMSER - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE 

RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAJUNIOR LIMA MARANHAO OAB - MT0006356A (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: 1002810-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE DIAS FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

STAEL MARIA DA SILVA OAB - MT0009282S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA (RÉU)

NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL DA COSTA GARCIA OAB - MT0009478A-O (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora o prazo de 05 (cinco) dias para que aponte, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entenda pertinentes ao julgamento da lide.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003502-79.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILSON SPROCATI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DORALINA GONCALVES LEMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1003502-79.2016.8.11.0003 AUTOR: ADAILSON SPROCATI RÉU: 

DORALINA GONCALVES LEMOS Vistos em Correição Ordinária Anual, 

instalada pela Portaria 01/2017 - GAB, Face o teor da certidão retro, com 

fulcro no disposto no artigo 290 do CPC, determino o cancelamento da 

distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-23 IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

LITISCONSORCIAL OU SIMPLES

Processo Número: 1000956-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISSY LEAO GIACOMETTI OAB - MT15596/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS  DESPACHO Numero  do  P rocesso : 

1000956-17.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 

IMPUGNADO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. 

Por ser tempestiva, RECEBO a presente habilitação/impugnação de crédito, 

que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da 

Lei 11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, 

no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao 

administrador judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, dada a nítida presença de interesse 

público no processo principal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

para que também se manifeste nos autos. Posteriormente, tornem-me 
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conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005357-93.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEMAR DOS SANTOS BERTINETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN OAB - MT3615/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISSANDRA SANTANA SOARES MOTA (RÉU)

MARCELO RIBEIRO DE CAMPOS (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1000964-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HG PARTICIPACOES E IVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

CH PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

GC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO OAB - MT7950/O 

(ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 : 

1000964-91.2017.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, GC 

PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, CH PARTICIPACOES E 

INVESTIMENTOS LTDA, HG PARTICIPACOES E IVESTIMENTOS LTDA 

Vistos e examinados. Por ser tempestiva, RECEBO a presente 

habilitação/impugnação de crédito, que deverá se processar na forma 

disposta nos artigos 13 e seguintes da Lei 11.101/2005. Determino a 

imediata intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se 

nos autos. Após, dê-se vistas ao administrador judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

dada a nítida presença de interesse público no processo principal, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público, para que também se manifeste nos 

autos. Posteriormente, tornem-me conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005529-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WW TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que de direito sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002753-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL OAB - SP84362 (ADVOGADO)

PABLO FELIPE SILVA OAB - SP168765 (ADVOGADO)

PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR OAB - SP247245 (ADVOGADO)

MARCO ANTONIO DE MELLO OAB - SP210503 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de endereço insuficiente.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005843-44.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ OAB - PR24102 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS MENDES OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-23 IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

LITISCONSORCIAL OU SIMPLES

Processo Número: 1000883-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA KHAFIF DAYAN OAB - SP131646 (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

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 : 

1000883-45.2017.8.11.0003 IMPUGNANTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

IMPUGNADO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA Vistos e examinados. 

Por ser tempestiva, RECEBO a presente habilitação/impugnação de crédito, 

que deverá se processar na forma disposta nos artigos 13 e seguintes da 

Lei 11.101/2005. Determino a imediata intimação da recuperanda para que, 

no prazo legal, manifeste-se nos autos. Após, dê-se vistas ao 

administrador judicial, para sua manifestação, também devendo ser 

observado o prazo legal. Em seguida, dada a nítida presença de interesse 

público no processo principal, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 

para que também se manifeste nos autos. Posteriormente, tornem-me 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001707-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINA ANTONIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (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 : 

1001707-67.2018.8.11.0003 AUTOR: DURVALINA ANTONIA DE OLIVEIRA 

RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos 

e examinados. Em atenção aos termos da petição retro, esclareço que o 

despacho proferido autoriza a requerida a emitir outra fatura, para a 

cobrança do consumo regular faturado no mês, sem a inserção dos 

valores referente a consumo de kwh recuperado e custo administrativo de 
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inspeção porque, na maioria das vezes, esta cobrança eventual é feita 

pela ré juntamente com a cobrança do consumo regular mensal. Não 

sendo este o caso dos autos (estando a fatura extra cobrando apenas 

kwh recuperado e custo administrativo de inspeção), não há que se 

esperar que a ré emita outra fatura (em duplicidade) para a cobrança de 

consumo regular que já conste de fatura anterior. De qualquer sorte, 

DEFIRO o pedido retro formulado. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002700-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA OAB - MT6256/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALMEIDA OLIVEIRA (RÉU)

JIUSO AMARAL OLIVEIRA (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação dos requeridos, com a informação da ECT de que o destinatário é 

desconhecido.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007668-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BONAMPAK PARTICIPACOES SOCIETARIAS E REPRESENTACOES LTDA - 

ME - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE JESUS DA ROCHA BENTO JUNIOR OAB - SP170162 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO SILVA MARTINS (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008779-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER TOCANTINS MATOS OAB - MT0004982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

ANDERSON COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação dos requeridos, com a informação da ECT de que não existe o 

número.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004494-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO OAB - MT19388/O (ADVOGADO)

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR OAB - MT11843-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004111-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACCAFERRI DO BRASIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA OAB - SP150926 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XINGU CEREAIS COMERCIO E LOGISTICA LTDA EPP - EPP (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de que o destinatário 

mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010470-91.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE DOS ANJOS MEIRELIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO JOAQUIM QUINEBRE OAB - MT0012196S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIO BELCHIOR DA SILVA (REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar sobre a devolução da correspondência encaminhada para 

citação do requerido, com a informação da ECT de não procurado.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 427009 Nr: 9162-18.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA ME, 

DANIELA DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY LOPES DA SILVA 

MARTINS - OAB:15518/O

 Vistos e examinados.Trata-se de Execução. Intimado para satisfazer o 

pagamento da obrigação, as partes executadas apresentaram embargos à 

execução, o qual foi julgado improcedente (fls. 57/58). O exequente 

requereu a realização de penhora on line nas contas bancárias da 

executada (fls. 110/111). 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, existentes em nome do 

executado.Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo 

apresentado; expeço ordem de bloqueio para a busca do valor de R$ 

41.073,52. 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. 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.Intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, 

dê prosseguimento ao feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723124 Nr: 4117-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEODENIR DUARTE CARDOSO ALVES 

ZANONI, CLEODEMIR BATISTA ZANONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE STURION DE 

PAULA - OAB:36505 OAB/PR, MAYARA DOS SANTOS TAVARES - 

OAB:21028/MT, NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - OAB:22248/O

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Sertanópolis- PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 710506 Nr: 5477-95.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO SIDNEI LOPES DA ROSA, SILVANA 

SILVESTRE DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT, MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Jaciara-MT e em igual 

prazo instruir, preparar e retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706781 Nr: 1516-49.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORNELIO SPRIENG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte 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.: 431553 Nr: 213-68.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO MONTEIRO DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 Intimação do advogado da parte exequente, para no prazo legal dar 

prosseguimento ao feito e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445263 Nr: 445-46.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ELIO NUNES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 84/2017-CGJ, 

considerando o decurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão dos 

autos sem manifestação IMPULSIONO os autos para intimar a parte 

exequente a fim de, no prazo de 48h, dar regular prosseguimento ao feito, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, devendo ser indicada providência efetiva e apta 

ao prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse 

fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão 

(artigo 1º, §2º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706319 Nr: 1031-49.2012.811.0003

 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: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DATTOLI RIBEIRO

 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/MT, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, instruir, preparar e 

retirar a(s) Carta(s) Precatória(s).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 800486 Nr: 16865-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ARAUJO DA CUNHA & CIA LTDA 

EPP, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, EMILIA CARLOTA G VIELA - OAB:OBA/MT 13206

 INTIMAÇÃO da Administradora Judicial Drª Glaucia Albuquerque Brasil 

para, no prazo legal, manifestar-se acerca da presente impugnação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 824714 Nr: 4520-55.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON FELIX DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 855559 Nr: 1601-59.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVISON BARBOSA NASSER - 

OAB:OAB N° 22.880O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 754962 Nr: 10283-08.2014.811.0003

 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: C O FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 

E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, SERGIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADD CONSTRUTORA E CONSTRUÇÕES LTDA, 

OLAVO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:MT/8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:MT/10386 - B

 Vistos e examinados.

Face o teor da certidão de fls.119, determino a intimação da parte autora 

para que, podendo, traga aos autos, em 05 dias, o endereço da 

testemunha do Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 887487 Nr: 798-42.2018.811.0003

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VETORASSO & TOPJIAN LTDA, ESPOLIO DE ADRIANO 

VETORASSO TOPJIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON LOPES - OAB:7396-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar depósito de diligência do Oficial de Justiça. Devendo ser 

depositado junto ao site do Tribunal de Justiça: Serviços - Guias - 

Diligências - Emissão de guias, devendo informar a numeração única, o 

valor supra mencionado, encaminhando a este Juízo o comprovante em 

duas (02) vias, somente o original.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436861 Nr: 5529-62.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, TRAUDI INGRID 

WOTTRICTI SCHULTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHAES 

FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, instruir, preparar e 

retirar a(s) Carta(s) Precatória(s) para comarca de Paranatinga - MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438930 Nr: 7597-82.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CAMPOS CASEMIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DE ALMEIDA CORREIA - 

OAB:15.802 MT, MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 6882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita do executado José Luiz Soares de 

Mendonça, podendo haver impugnação da parte contrária.

Face o deferimento do benefício, intime-se o perito judicial para que 

informe, no prazo de 5 dias, se aceita realizar a perícia para receber 

honorários de R$1.000,00 (conforme a tabela do CNJ) e pelo Estado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as catelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802609 Nr: 15431-63.2015.811.0003

 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: ARNI ALBERTO SPIERING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLECI DO NASCIMENTO FACCO 

- OAB:14126/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT,  MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951

 Vistos e examinados.

Intime-se o perito a indicar, no prazo de 05 dias, a data para realização da 

perícia (em prazo máximo de 30 dias), sob pena de sua substituição.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 823386 Nr: 4116-04.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELÍSIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - 

OAB:OAB/SP-221.386

 Vistos e examinados.

Face o teor da certidão de fls. 108, não recebo os Embargos de 

Declaração de fls. 85/86.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737316 Nr: 197-75.2014.811.0003

 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: ERICSON STOLZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DA SILVA BARBOZA - 

OAB:OAB/MT14573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A

 Vistos e examinados.

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração de fls. 219, para 

corrigir o erro material contido na sentença (fls. 215v) e condenar o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, qie fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792107 Nr: 11146-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIANE SOUZA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADES DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELEM BARCELOS RIBEIRO 

(ATUALIZADO) - OAB:18457-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - 

OAB:17.251

 Vistos e Examinados.

 A parte exequente às fls. 196 requereu a conversão da ação em 

cumprimento de sentença.

 Após o recebimento do cumprimento de sentença, a parte executada 

informou a realização do pagamento (R$8.383,38).

 Ato contínuo, a parte exequente informou sua concordância ao 
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pagamento, requerendo a expedição do alvará.

 É o breve relato.

 Nos termos do disposto no art. 904, inciso I, do CPC, declaro a satisfação 

da obrigação e, com fulcro no disposto no art. 924, inciso II, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

Autorizo o levantamento dos valores incontroversos, devendo ser 

observada as contas bancárias da parte exequente e patrona, indicadas 

às fls. 204.

 Expeça-se o competente alvará, nos moldes da CNGC.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751737 Nr: 8637-60.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA SANTOS DE AMORIM, MHFDSA, MARILZA 

SANTOS DE AMORIM, IBFSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILMAR WENCK, SOELI FATIMA PEDROTTI DA 

LUZ

 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: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046, JUNIOR SERGIO MARIM - OAB:6.295, 

RODRIGO KURZ ROGGIA - OAB:OAB/MT13301A

 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, existentes em nome da parte executada. 

Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado (fls. 

176). 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.Caso a penhora seja NEGATIVA, fica 

deferida a pesquisa de bens junto ao Sistema RENAJUD (fls. 175). 

Intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, dê prosseguimento 

ao feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821920 Nr: 3580-90.2016.811.0003

 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: JOSÉ CÍCERO ALEXANDRE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:SP/12834

 Vistos e examinados. Cuida-se de Embargos de Declaração onde o 

embargante, sob a invocação da existência de vício na decisão, pretende, 

na verdade, a mudança do decidido. No entanto, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis apenas para sanar reais obscuridade ou contradição ou, ainda, 

para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o 

juízo deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu na espécie. Inexiste 

na decisão atacada qualquer vício, sendo que o embargante pretende 

diretamente a rediscussão da matéria e conseguinte modificação do 

entendimento exposto na decisão, o que não é possível de ocorrer pela 

via escolhida. FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018). Consigno que o 

princípio do livre convencimento motivado permite ao juiz apreciar as 

provas e atribuir-lhes o valor que entender adequado, à luz do art. 371 do 

CPC. O conjunto probatório existente nos autos foi valorado e a decisão 

está fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX da CF. Evidencia-se, 

nesse ponto, a rediscussão de matéria já examinada, o que não é 

permitido nos Embargos de Declaração. Essa é a lição de Sérgio Pinto 

Martins: Ademais, ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o 

que ele entender atinente à lide. O STJ, em recente julgado orienta, verbis: 

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos 

embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado. Com essas 

considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 860156 Nr: 3226-31.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INES MARIA IZOTON PEZARICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDO CARVALHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILA SANTOS RAIMUNDI 

CARLOS PEREIRA - OAB:18022/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT15525

 Vistos e examinados.

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração de fls. 71/72, para 

determinar que a condenação do embargado/exequente, ao pagamento de 

custas e honorários, permaneça suspensa, nos moldes da Lei da 

Assistência Judiciária Gratuita.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762077 Nr: 14536-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDETE BORGES MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS 

COMERCIAIS - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAILA CHABAN - OAB:MT/9296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A MT

 Vistos e examinados.

A parte devedora às fls. 164 requereu a conversão da penhora realizada 

nos autos, em pagamento (R$530,27), bem como a extinção do feito.

 Considerando-se que a parte autora requereu a expedição do alvará e 

não se opôs a extinção do efeito requerida às fls. 164, declaro a 

satisfação da obrigação e, com fulcro no disposto no art. 924, inciso II, 

declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Autorizo o levantamento dos valores incontroversos, devendo ser 

observada a conta bancária indicada às fls. 166, bem como o instrumento 

de fls. 18.

 Expeça-se o alvará, nos termos da CNGC.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, inclusive 

eventuais baixas e/ou liberações nos sistemas, arquive-se.

Publique-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 886461 Nr: 390-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BOLESLAU HARENZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICE CAVALCANTE DE ALMEIDA, ALVARO 

CAVALCANTE DE OLIVEIRA, ARACY CAVALCANTE MOREIRA DE 

SOUZA, LUZIA IZABEL CAVALCANTE E SILVA, MARIA LUCIA 

CAVALCANTE DA SILVA, ANTONIO CARLOS CAVALCANTE, SIGEFREDO 

CAVALCANTE FILHO, ROSALINA CAVALCANTE FIGUEIREDO, KATIA 

MARIA DE OLIVEIRA, HELEN CRISTINA DE OLIVEIRA, LACY CAVALCANTE 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B, SEBASTIÃO PEREIRA BUQUIGARÉ JÚNIOR - 

OAB:11687/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO MOREIRA DE 

SOUZA - OAB:4248/MT

 Vistos e examinados.

 O bem penhorado às fls. 433 foi avaliado às fls. 434 verso e fls. 435.

 O auto de avaliação já foi homologado.

 Nos termos dos artigos 879 inciso II e 881 do CPC, a alienação do bem 

penhorado deverá ser feita em leilão judicial eletrônico.

 Com fulcro no artigo 883 do CPC, nomeio leiloeiro público o Dr. Sílvio Luiz 

Silva de Moura Leite, devidamente credenciado no órgão judicial, que 

deverá cumprir todas as incumbências que lhe são impostas pelo artigo 

884.

 Fixo a comissão de corretagem do leiloeiro no valor correspondente a 5% 

do preço da venda.

Observe-se, o leiloeiro, eventuais disposições complementares editadas 

pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do procedimento da 

alienação prevista no artigo 897 (§3º), bem como as garantias 

processuais das partes, de acordo com regulamentação específica do 

Conselho Nacional de Justiça (art. 882, §1º).

 Atente-se, o leiloeiro, para os requisitos do edital, nos exatos termos do 

artigo 886 do Código de Processo Civil.

 A Sra. Gestora deverá cientificar da alienação judicial, com pelo menos 

cinco dias de antecedência, todos aqueles mencionados nos incisos do 

artigo 889 do CPC, atentando-se também para o disposto no parágrafo 

único de referido dispositivo legal.

 Nos termos do disposto no artigo 899, determino que o leiloeiro suspenda 

a arrematação logo que o produto da alienação for suficiente para o 

pagamento dos credores e para a satisfação das despesas da execução.

Intime-se desta decisão a exequente, o executado e o leiloeiro nomeado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825591 Nr: 4864-36.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RODRIGUES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 40, autorizando a busca de endereço da parte requerida 

através dos sistemas disponíveis a este juízo (BACENJUD, INFOJUD, 

SIEL).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 750470 Nr: 7988-95.2014.811.0003

 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: MARIOZAN PACHECO DE CAMARGO, EUNICE 

NOGUEIRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS, 

JOSÉ CARLOS DE MATOS, WEVERTON WURZIUS, ADAM WURZIUS, 

EVELYN WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:MT/11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:MT Nº. 7504

 Vistos e examinados. Cuida-se de Embargos de Declaração onde o 

embargante, sob a invocação da existência de vício na decisão, pretende, 

na verdade, a mudança do decidido. No entanto, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis apenas para sanar reais obscuridade ou contradição ou, ainda, 

para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o 

juízo deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu na espécie. Inexiste 

na decisão atacada qualquer vício, sendo que o embargante pretende 

diretamente a rediscussão da matéria e conseguinte modificação do 

entendimento exposto na decisão, o que não é possível de ocorrer pela 

via escolhida. Nesse sentido a orientação jurisprudencial: O conjunto 

probatório existente nos autos foi valorado e a decisão está 

fundamentada, conforme estabelece o art. 93, IX da CF. Evidencia-se, 

nesse ponto, a rediscussão de matéria já examinada, o que não é 

permitido nos Embargos de Declaração. Em caso semelhante, o E. Tribunal 

de Justiça do Mato Grosso decidiu: O STJ, em recente julgado orienta, 

verbis: "Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a seu 

exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre 

convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso concreto." (AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ 

DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225). Diante disso e por 

mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos 

declaratórios, não se visualiza o vício alegado. Com essas considerações, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821929 Nr: 3586-97.2016.811.0003

 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: LAÉRCIO DA SILVA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA FERREIRA DE 

CARVALHO PAZ - OAB:22861/O, NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, verifica-se que o autor informa desconhecer o 

paradeiro de sua cliente, requerendo a busca de endereço através do 

Sistema INFOSEG.

 Indefiro o pedido de fls. 101, considerando-se que é dever do procurador 

da parte manter o contato e localização de seu cliente no âmbito 

administrativo.

 Nesse sentido:

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTOS. PARTE AUTORA 

ASSISTIDA PELADEFENSORIA PÚBLICA. É dever do procurador da parte 

manter o contato e a localização de seu cliente no âmbito administrativo, 

razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de 

expedição de ofícios a empresas de telefonia móvel e órgãos 

conveniados, em busca do endereço atual da parte autora. Precedentes. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70068265388, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 12/02/2016).

Desse modo, concedo o prazo legal, para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 758588 Nr: 12499-39.2014.811.0003

 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: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT3127A

 Vistos e examinados. Cuida-se de Embargos de Declaração onde o 

embargante, sob a invocação da existência de vício na decisão, pretende, 

na verdade, a mudança do decidido. No entanto, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis apenas para sanar reais obscuridade ou contradição ou, ainda, 

para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o 

juízo deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu na espécie. Inexiste 

na decisão atacada qualquer vício, sendo que o embargante pretende 

diretamente a rediscussão da matéria e conseguinte modificação do 

entendimento exposto na decisão, o que não é possível de ocorrer pela 

via escolhida. Nesse sentido a orientação jurisprudencial: Diante disso e 

por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos 

declaratórios, não se visualiza o vício alegado. Com essas considerações, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820584 Nr: 3198-97.2016.811.0003

 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: VIANA CARNEIRO E CIA LTDA, ROMULO PERICLES 

CARNEIRO DE ALMEIDA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:OAB/MT7245, MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA - OAB:15809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: evandro césar alexandre 

dos cantos - OAB:13.431-b, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8184-A-MT

 Vistos e examinados. Cuida-se de Embargos de Declaração onde o 

embargante, sob a invocação da existência de vício na decisão, pretende, 

na verdade, a mudança do decidido. No entanto, nos termos do artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são 

cabíveis apenas para sanar reais obscuridade ou contradição ou, ainda, 

para suprir omissão verificada no julgado acerca de tema sobre o qual o 

juízo deveria ter-se manifestado, o que não ocorreu na espécie. Inexiste 

na decisão atacada qualquer vício, sendo que o embargante pretende 

diretamente a rediscussão da matéria e conseguinte modificação do 

entendimento exposto na decisão, o que não é possível de ocorrer pela 

via escolhida. "Não está obrigado o Magistrado a julgar a questão posta a 

seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu 

livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, 

jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender 

aplicável ao caso concreto." (AGA 433999/GO. Relator: Ministro JOSÉ 

DELGADO, publicado D.J.U. de 24/06/2002, pg. 0225). Diante disso e por 

mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos 

declaratórios, não se visualiza o vício alegado. Com essas considerações, 

NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Intimem-se as partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751165 Nr: 8382-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANCIO DE CARVALHO CONSTRUÇÕES 

LTDA, LARISSA AMANCIO DE CARVALHO DALLEGRAVE, CLEBERSON 

DALLEGRAVE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA AMPOLINI 

MASTELARO - OAB:8.995/ MT, FERNANDO JOSE MASTELARO - 

OAB:MT/8527

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta pela 

parte executada, determinando o prosseguimento da ação executiva. 

Intime-se a parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao 

feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 805545 Nr: 16505-55.2015.811.0003

 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: CLEIDIMAR CARLOTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE SOUZA, LUCIENE BISPO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYSE DAYANE ROCHA NUNES - 

OAB:OAB/MT 17.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVINO BATISTA DE SOUZA - 

OAB:6433/MT, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B, 

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 Vistos e Examinados.

 Analisando o caso em apreço, verifica-se que há informação nos autos, 

acerca da desocupação voluntária da parte requerida do imóvel objeto da 

ação (fls. 98), devendo, para tanto, o feito prosseguir tão somente, em 

relação à cobrança dos aluguéis.

 Às fls. 98 verso, a parte autora indicou o endereço atual dos requeridos 

para intimação.

 Ato contínuo, a patrona da parte demandada pleiteou vista dos autos.

 Defiro o pedido de vista dos autos, pelo prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 792312 Nr: 11218-14.2015.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES MARTINS DA SILVA, LUCIANO MARTINS DA 

SILVA, LEANA APARECIDA LODI, MARCOS PAULO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO LUIZ GONZAGA, GILBERTO BRAZ 

DE O SANTOS, MARINA ALEXANDRINA DA SILVA, JOSE RONALDO 

BORGES, MARIA MADALENA DE MELO BORGES, ANDERSON HERBERT 

JARDIM, ELAINE SACOMANE JARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Certifique-se, a Sra. Gestora, se todas as notificações e intimações 

determinadas no despacho inicial foram devidamente cumpridas, bem 

como se foram apresentadas as devidas respostas.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 841996 Nr: 9112-45.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO NUNES MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBSON PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 18.839/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 Vistos e examinados.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão judicial de fls. 21.

Estando devidamente cumprida, intime-se o embargante a manifestar-se 

sobre a certidão de fls.55 e o prosseguimento do feito, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781079 Nr: 6607-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOSE RUBENS DE CARVALHO, JOSE ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19167/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ARRUDA PEDROSO DE 

ANDRADE - OAB:13702/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388/MT

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, verifica-se que o patrono da parte autora renunciou 

ao mandato (fls. 52), informação prestada pelo próprio autor.

 Defiro o pedido fls. 64, no que concerne a retificação na capa dos autos.

 Aguarde-se a vinda das manifestações, quanto à especificação de 

provas.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720875 Nr: 1916-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAB PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA VEÍCULOS LTDA, BANCO 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO - 

OAB:15528/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660/MT, 

EDEMILSON KOJI MOTODA - OAB:231747/SP, PATRICIA CARLIENE 

BARROS GIACOMOLLI (ATUALIZADO) - OAB:13739/MT, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729, ROBERTO CESAR DA SILVA - OAB:/MT 11.994

 Vistos e Examinados.

 Intime-se o Perito nomeado às fls. 462 (Reinaldo Camargo do Nascimento) 

para que, designe data para início dos trabalhos, com a devida intimação 

das partes, para, querendo acompanhar a perícia.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 407936 Nr: 3640-44.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, GLAUCO DE GOES GUITTI - 

OAB:MT/10320 - B

 Vistos e examinados.

Determino a intimação do perito judicial para que, no prazo de 10 dias, 

complemente o laudo pericial apresentado, nos termos da V. decisão de 

fls.657.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795234 Nr: 12489-58.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Indefiro o pedido formulado às fls.99, haja vista que não restou 

demonstrado nos autos a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 

189 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822758 Nr: 3880-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI SIQUEIRA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Vistos e examinados.

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração de fls.132, 

declarando que os valores a serem reembolsados ao autor devem ser 

atualizados desde a data de cada desembolso, e totalizam R$460,69.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 791084 Nr: 10668-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRA DE ARAUJO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR - 

OAB:6370/O MT, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:MT 6.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - OAB:47789, MAX PAULO DE 

SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT

 Vistos e examinados.

Recebo e dou provimento aos embargos de declaração de fls.157/159, 

para declarar que a condenação por danos morais deverá ser atualizada 

com juros de mora a partir da citação, haja vista tratar-se de 

responsabilidade contratual (art.405 do CC).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428193 Nr: 10365-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLEUMA DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 Vistos e examinados.

Defiro os pedidos de fls. 115/117, determinando que seja oficiada a 

empregadora da parte executada , como requerido pela exequente, 

ficando a penhora limitada a 30% dos valores do rendimento da 

executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428193 Nr: 10365-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLEUMA DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247, 
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PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido retro, autorizando o levantamento dos valores 

descontados na folha de pagamento da executada.

Após, intime-se a exequente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428193 Nr: 10365-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLEUMA DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 Vistos e examinados.

Intime-se, ambas as partes, para que se manifestem, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 428193 Nr: 10365-15.2009.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

MEDICOS E PROF. DE SAUDE DE MT LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCLEUMA DA SILVA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:MT/4677, ANA CAROLINA SCARAÇATI - 

OAB:11166/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:MT/9247, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9496/MT

 Vistos e Examinados.

 Analisando os autos, verifica-se que a executada atendeu a 

determinação contida na decisão homologatória de fls. 195 (comprovante 

de pagamento).

 Desse modo, intime-se a exequente para, no prazo legal, informar se o 

acordo foi integralmente cumprido.

 Caso positivo, conclusos para sentença extintiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712188 Nr: 7241-19.2012.811.0003

 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. COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

DIEGO HECKLER PIPER, MARIA ALVES DE SOUZA PIPER, VINICIUS 

CARLLOS CRUVINEL, OI S/A, ÁGUIA QUÍMICA LTDA, BANCO BRADESCO 

S/A, ITAU UNIBANCO S.A, CLARIANT S/A, BANCO DO BRASIL S.A, 

TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO, WATERCRYL QUÍMICA LTDA, 

INTERCOM COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA, SICALL CARGAS 

E ENCOMENDAS LTDA, RAFAEL VICENTE GONÇALVES TOBIAS, 

MARCELO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT13241A, CELSO UMBERTO LUCHESI - OAB:76458/SP, 

EDUARDO JORGE LIMA - OAB:OAB/SP 85028, FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA - OAB:6141/MT, FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA 

- OAB:MT/6141, José Arnaldo Janssen Nogueira - OAB:19.081-A, 

KAREN AOKI ITO - OAB:257417, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469A, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272/MT, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, MÁRIO JOSÉ DE OLIVEIRA 

ROSA - OAB:190470, MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - 

OAB:5134/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - OAB:OAB/PR 

42.277, PRISCILA KEI SATO - OAB:OAB/MT15684-A, RAFAEL VICENTE 

GONÇALVES TOBIAS - OAB:OAB/MT 14.895, RITA DE CASSIA 

CORREA DE VASCONCELOS - OAB:15688/A, RUY RIBEIRO - 

OAB:12010/RJ, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MG 44698, 

VAGNER ROSSI - OAB:53925, VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, não havendo qualquer óbice ao acolhimento do pedido de 

encerramento, DECRETO O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL da empresa R COLOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA, com fulcro no art. 63 da Lei n.º 11.101/05 e determino: (...) 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 324903 Nr: 9134-60.2003.811.0003

 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): DIOMIRIO DA CUNHA RIBEIRO, VALDEMAR 

JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:MT/ 

7387 - B

 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, existentes em nome da parte executada.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.Sendo a 

PENHORA NEGATIVA, proceda-se a consulta no Sistema Renajud para 

buscar informações se o executado possui bens registrados junto ao 

Detran.Intime-se a parte exequente para que, no prazo legal, dê 

prosseguimento ao feito.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425821 Nr: 7993-93.2009.811.0003

 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: BAC SCIENCES INDUSTRIA E COMERCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILNEI JOSE RAVAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Vistos e Examinados.

 Considerando-se a informação de que o imóvel penhorado nos autos se 
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trata de bem de família, aliado à informação trazida pelo Sr. Oficial de 

Justiça de que no referido bem “reside o Sr. Gilnei José Ravajo e a Sra. 

Nali B. Ravajo”, não há razão para novo Auto de Constatação, in verbis:

 “AUTO DE CONSTATAÇÃO:

 Aos Quatro dias do mês de Outubro, do ano de dois mil e dezessete, 

nesta cidade e comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, onde 

me encontrava, eu, Oficial de Justiça, matrícula 5756, para dar 

cumprimento ao presente mandado, expedido pelo MM. Juiz de Direito da 

4ª Vara Cível, extraído dos autos código nº 425821, que o BAC SCIENCES 

INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA move contra HERASMO 

MENEZES NEVES e, após as formalidades legais procedi a seguinte 

constatação:

O IMÓVEL SOB O Nº15 DA QUADRA 23 DO LOTEAMENTO VILA BIRIGUI, 

COM 562,50 M2 MATRÍCULA 22.517 CONFORME CONSTA NO MANDADO, 

ENCONTRA-SE EDIFICADO UMA RESIDÊNCIA, ATRAVÉS DE INFORMAÇÃO 

DA SR. MARLERZA, RESIDE O SR. GILNEI JOSÉ RAVAJO E A SRA. NALI 

B. RAVAJO, SUA LOCALIZAÇÃO É: NA AV. ARI COELHO Nº 694, ENTRE 

AS RUAS MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA E ALEXANDRINA ALVES 

DE FREITAS.

 Era o que tinha a constatar.

Do que para constar, lavrei o presente e assino. (sic)

Desse modo, suspendo, por ora, os efeitos da decisão de fls. 107.

 Intime-se a parte autora a dar regular prosseguimento no feito, no prazo 

legal, inclusive, justificando a necessidade de novo auto de constatação.

 Expeça-se o necessário.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450387 Nr: 5567-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, 

OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIORGY GERALDO PAULINE MARTINE, 

SILIANA CASTRO SALVIANO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE MAGALHÃES 

FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Execução Por Quantia Certa ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO LTDA – 

UNICRED em desfavor de DIORGY GERALDIO PAULINE MARTINE, todos 

qualificados nos autos.

Realizada penhora online sobre créditos existentes em contas e/ou 

aplicações financeiras em nome dos executados, houve sucesso parcial 

(R$540,05).

O executado, por meio do petitório e documentos de fls. 212, pugnou pela 

desconstituição da penhora, com o devido desbloqueio de valores, uma 

vez que a constrição ocorreu em seu salário.

 DECIDO.

Analisando a questão posta, verifico que não há provas suficientes 

capazes de demonstrar a alegação de que a conta corrente na qual 

ocorreu a penhora “online”, conforme documento de fls. 218, refere-se a 

conta-salário; desse modo, não há como reconhecer a impenhorabilidade 

alegada, sobretudo quando o Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, em reiteradas decisões, vem reconhecendo como legítima a 

constrição de parte dos rendimentos assalariados, até o limite de 30%

(trinta por cento), estabelecendo um justo equilíbrio entre o credor e o 

devedor.

 Nesse sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA – PENHORA DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – 

ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – NÃO 

EVIDENCIADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A penhora 

em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde 

que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos 

auferidos pela agravante, uma vez que tal montante não evidencia 

onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade. (AI 178665/2015, 

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO 

E COLETIVO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

 Intimem-se a parte a dar regular prosseguimento ao feito, no prazo legal.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718621 Nr: 14087-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - ME, JOSE 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos e examinados.

 RICARDO ALEXANDRE PESTANA ingressou com a presente AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de JOSÉ NOGUEIRA DE 

SOUZA-ME e JOSÉ NOGUEIRA DE SOUZA, para cobrança de alegado 

crédito no valor de R$ 771,29 (setecentos e setenta e um reais e vinte e 

nove centavos).

 A executada foi citada por edital, conforme fls.68.

 Foi nomeado curador especial à executada citada por edital, que opôs 

exceção de pré-executividade, conforme petição de fls. 77/79.

 A curadora especial apresentou exceção de pré-executividade, 

invocando a nulidade da citação por edital e dos atos processuais 

realizados. A exequente manifestou-se pela improcedência da exceção de 

pré-executividade e, consequentemente a procedência da ação executiva.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

Cuida-se de exceção de pré-executividade na qual se alega a nulidade da 

citação realizada por edital. Pois bem. Extrai-se dos autos que o oficial de 

justiça ao se dirigir no endereço fornecido, não logrou êxito em localizar a 

parte executada (fls. 27 e 47).

 Posteriormente, frustradas novas tentativas de citação pessoal, foi 

realizada a citação por edital.

 Dessa forma, atestando o oficial de justiça a impossibilidade da citação da 

executada, nada obsta que esta seja feita por edital.

 Consigno, ainda, que a citação observou todos os requisitos legais, 

assim, a questão aventada não merece acolhimento, restando imperiosa a 

rejeição da mesma.

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade interposta pela 

parte executada, determinando o prosseguimento da ação executiva.

 Intime-se a parte autora para, no prazo legal, dar prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449063 Nr: 4243-15.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAYDES PEREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM DE SOUZA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença (fls.272).

 Intime-se a parte devedora, observando-se o endereço descrito às fls. 

277, bem como o item “b” de fls. 288.

 Em relação ao pedido de remessa dos autos ao Ministério Público, no que 

concerne ao alegado “uso de documento falso”, este será analisado após 

a vinda do contraditório.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 712793 Nr: 7876-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVORNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 
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CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, PRISCILA MARTINS CARDOZO DIAS 

- OAB:252.569/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e examinados.

Nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido de suspensão do processo, uma vez que não foram encontrados 

bens de propriedade o executado, passíveis de penhora.

Conforme disposição do §1o do aludido dispositivo legal, a execução 

poderá permanecer suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, durante o qual 

não correrá a prescrição.

Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o 

executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, proceda-se de 

acordo com o disposto no Provimento 84/2014-CGJ.

 À propósito:

 Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS 

PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO E BAIXA DO PROCESSO, FACULTADA 

A REATIVAÇÃO, SEM BAIXA. A não localização de bens penhoráveis 

autoriza a suspensão da ação, com o arquivamento administrativo do feito, 

facultada a reativação, de acordo com o art. 437, "a", §2º, da 

Consolidação Normativa de Justiça e art. 791, III, do Código de Processo 

Civil. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70066676073, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 05/10/2015).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443774 Nr: 12443-45.2010.811.0003

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S M GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE & ALENCAR LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7111/MT, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - 

OAB:20993/O, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Face o teor da petição de fls. 88, determino a intimação do Administrador 

Judicial para que informe acerca da habilitação do crédito nos autos 

falimentares.

Após, conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387335 Nr: 1041-69.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER S/A, DALTON CARLOS 

HERINGER, ALMIR GONCALVES DE MIRANDA, JULIANA HERINGER 

REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA, ÂNGELA 

AUGUSTIN DA SILVEIRA, CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO POLONI SANCHES - 

OAB:158795/SP, RENATA POLONI SANCHES DE OLIVEIRA - 

OAB:11067-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:60003/RS

 Vistos e examinados. Cuida-se de pedido, formulado pelos executados 

ÂNGELA e EVANDRO, para a baixa da penhora efetivada sobre o imóvel 

de matrícula nº 1.223, constante das Avs. 35 e 41.Sustentaram os 

executados, em breve resumo, que venderam referido imóvel para a 

Agropecuária Bela Serra Ltda em 18/07/2006 e posteriormente sobreveio 

a indevida penhora do bem realizada nestes autos, dando azo ao 

recebimento de notificação pela então compradora, para a regularização 

da situação do imóvel, sob pena de serem adotadas medidas judiciais 

contra si; e que há excesso de garantia, havendo outros imóveis 

penhorados para assegurar a execução. DECIDO. Da análise dos autos 

verifica-se que a presente ação de execução foi proposta aos 15/02/2007 

(fls. 02); que os executados foram citados em 16/04/2007 (fls. 80); e que 

o imóvel de matrícula nº 1.223 foi penhorado aos 02/05/2007 (fls. 90). De 

outra banda, a cópia da matrícula do mencionado imóvel revela que o 

mesmo foi alienado para Agropecuária Bela Serra Ltda em data de 

18/07/2006 (fls. 123). Deste modo, comporta acolhida o pedido formulado 

pelos executados, haja vista que antes mesmo da ação de execução ter 

sido interposta a propriedade do bem já não pertencia mais aos mesmos. 

Além do mais, verifica-se que ainda existem outros 03 (três) imóveis 

penhorados nos autos (fls. 90 e 91), que já foram avaliados (fls. 310/313 

e 280/281), e se mostram suficientes para garantir a execução proposta. 

Por tais razões, considerando que há outros bens penhorados que são 

suficientes para garantir a execução e que o imóvel de matrícula 1.223 

não era mais de propriedade dos executados quando a presente ação foi 

proposta, DEFIRO o pedido formulado pelos executados, às fls. 359/360. 

Determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente para que proceda com a imediata baixa da averbação de 

penhora realizada sobre o imóvel de matrícula nº 1.223 em 22/05/2007 

(Av.35) e, consequentemente, com a baixa da averbação de ônus lavrada 

em 11/10/2013 (Av. 41).Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726480 Nr: 7415-91.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALAS CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA, 

CUSTÓDIO SILVESTRE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO OTAVIO MARCONDES 

GUIDIO - OAB:2356/MT, JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO - 

OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A, GUSTAVO DAL BOSCO - 

OAB:18673/A

 Vistos e examinados.

Acolho o pedido de fls. 282 e, verificando que a decisão de fls. 187 não 

constou da determinação de fls 278, ordeno que os autos retornem à 

contadoria judicial para que seja acrescido aos cálculos de fls.279 a 

condenação prevista nas fls. 187.

Desde já, fica deferido o pedido de fls. 280, autorizando-se a expedição 

do alvará para levantamento dos honorários sucumbenciais.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 369407 Nr: 14815-40.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNEMARIE PFANN TOMCZYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP, GUILHERME FERNANDES GARDELIN - OAB:132650/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615

 Vistos e Examinados.

 O feito foi convertido em cumprimento de sentença.

 Devidamente intimada, a parte executada apresentou “impugnação ao 

cumprimento de sentença”, alegando “ que há excesso de execução, já 

que o valor executado está demasiadamente maior do que o quantum 

devido (...) que o cálculo apresentado pela exequente está totalmente 

errado, isso porque utiliza como valor originário o montante já corrigido e 

com incidência de juros legais, ocasionando com isso excesso de 

execução, vez que da forma que fora realizado há incidência de juros 

sobre juros” (sic). Requereu que seja reconhecido o excesso de 

execução, defendendo ser correta a quantia de R$2.875.418,47 (dois 

milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais, quatrocentos e dezoito 

reais e quarenta e sete centavos).

 A Exequente, por sua vez, sustentou que a executada tenta postergar o 
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inevitável, e, que suas alegações são totalmente infundadas, e, que a 

impugnante sequer efetuou o pagamento do valor incontroverso, 

objetivando demonstrar sua boa fé. Requereu que sobre o valor 

incontroverso, seja imputada a multa de 10% do art. 523 do CPC/2015.

 É o breve relato.

 Para melhor análise dos pedidos, remetam-se os autos à contadoria deste 

juízo para que, calcule o montante devido, observando-se os termos da 

sentença e eventuais recursos.

 Após, intimem-se as partes para que, no prazo legal, se manifestem e, 

após conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 724855 Nr: 5825-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REJANY MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Vistos e Examinados.

 Acerca da petição e documentos juntadados às fls. 183/185, diga a parte 

contrária no prazo legal, e, após conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386499 Nr: 224-05.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE TARCISIO DE SOUZA, WALTAIR DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Vistos e Examinados.

 O patrono da parte exequente pugnou pela intimação do patrono da 

executada, a fim de informar acerca do paradeiro do veículo objeto da 

penhora.

 Considerando-se que a parte exequente afirma não haver meios para 

localização do bem, intime-se a parte executada para manifestação, no 

prazo legal.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 432296 Nr: 960-18.2010.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON RENI SCHULZ, TRAUDI INGRID 

WOTTRICTI SCHULTZ, DOUGLAS ALECIO SCHULZ, GLORIA FERREIRA DA 

SILVA SCHULZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:MT/9975-A, VINICIUS BARNES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA DE FRANÇA BORGES 

- OAB:18745/B MT

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de fls.204, determinando a distribuição da Carta Precatória 

sem o pagamento de novas custas.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714944 Nr: 10194-53.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J P COMERCIO DE ARMARINHOS E 

VARIEDADES LTDA, IRANI DA COSTA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Considerando o teor da manifestação de fls.162, defiro o pedido de 

levantamento formulado às fls.160.

Expeça-se o alvará.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 425102 Nr: 7289-80.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GILDO CARNEIRO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERFÂNIA DO SOCORRO 

DAMASCENO DA SILVA - OAB:17.552/GO, INAIARA SILVA TORRES - 

OAB:29.439/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos e examinados.

Considerando que o exequente requereu penhora on-line,mas não carreou 

aos autos os cálculos atualizados da dívida, determino a sua intimação 

para que, no prazo legal, cumpra a providência.

Expeça-se, o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 423437 Nr: 5660-71.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR PEREIRA DE SOUZA, MARA SUELI 

SARTORELLI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO WURZIUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte exequente a dar regular prosseguimento no feito, no 

prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 317122 Nr: 6036-67.2003.811.0003

 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): JOSE ANTONIO MACARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido formulado no item 2 de fls.317, determinando o 

sobrestamento do feito até a data indicada, com a posterior intimação do 

exequente para se manifestar nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403669 Nr: 17177-44.2007.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO BERTOCCO MEIRELLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:55730/RS, OSMAR A. MAGGIONI - OAB:RS/13.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Karoline Santana 
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Moscon - OAB:RS/89093, EDRI LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR 

- OAB:MT 8688, ONOFRE RIBEIRO DA SILVA NETO - OAB:7356-A/MT

 Vistos e examinados.

 Tendo em conta a notícia de que o acordo homologado foi devidamente 

cumprido, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, declaro a extinção do processo de execução.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes. Intime-se a parte embargante para o pagamento das custas, 

observando-se o teor da petição de fls. 343.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713247 Nr: 8356-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C L AVILA, JOÃO CORDEIRO DE AVILA 

JUNIOR, GUSTAVO CARDOSO LHANOS AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÕNICA BALBINO CAJANGO - 

DEFENSORA - OAB:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, informar o endereço 

atualizados do executado, observando-se a correspondência acostada às 

fls. 147.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431645 Nr: 305-46.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DETERRA PRESTADORA DE SERVICOS AGRICOLAS E 

CONST CIVIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B, JOSE PAULO DE QUADROS RODRIGUES - 

OAB:MS/7584-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIANO LYRA MOURA - 

OAB:21714/PE, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBAÑEZ - OAB:206.339-SP, 

FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - OAB:228603, LEISLIE DE 

FATIMA HAENISCH - OAB:GO/ 20.099

 Vistos e Examinados.

 O feito foi convertido em cumprimento de sentença.

 Ato contínuo, a parte exequente informou o pagamento parcial do débito e 

requereu o levantamento da quantia depositada, qual seja R$2.000,00 

(dois mil reais).

 O pedido de levantamento de valores foi deferido.

 Ato contínuo, a exequente se manifestou informando a existência do 

saldo remanescente (R$3.974,26).

 O pedido de penhora foi deferido, conforme decisão de fls. 185.

 Na sequência, o executado impugnou o cumprimento de sentença, 

alegando “excesso de execução”, uma vez que o exequente busca 

receber o valor de R$5.974,26, no entanto, os cálculos apresentados 

destoam da realidade do feito; destacou, ainda, que, em verdade o valor 

devido totaliza R$4.393,67 (quatro mil, trezentos e noventa e três reais e 

sessenta e sete centavos) e, que há excesso de R$ 1.580,59 (um mil, 

quinhentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), pleiteando efeito 

suspensivo e a imediata desconstituição do bloqueio.

 Decorreu o prazo, sem que a parte executada se manifestasse sobre a 

impugnação à penhora.

 A exequente, por sua vez, alega que não houve excesso de execução, 

requerendo que a impugnação ofertada não seja acolhida.

 É o breve relato. Decido.

 Para melhor análise dos pedidos, determino a remessa dos autos à 

Contadoria Judicial, para elaborar os cálculos da condenação e indicar a 

existência de eventual saldo remanescente a ser pago ao exequente, 

observando-se os termos da sentença e eventuais recursos.

 Após a apresentação dos cálculos, deverá a serventia adotar as 

seguintes providências:

Sendo afirmado pela Contadoria Judicial que há saldo remanescente a ser 

pago ao exequente, intime-se o executado para o pagamento, em 05 

(cinco) dias;

 Afirmando a Contadoria Judicia que não há saldo remanescente a ser 

pago, tornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 393025 Nr: 6573-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO CAMILO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE APARECIDO PEREIRA 

VERISSIMO - OAB:MT/ 6.612 A

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte executada a se manifestar acerca da certidões de fls. 

136 e 139, atentando ao §6º do art. 485 do CPC/2015.

 Com a vinda da manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739787 Nr: 1838-98.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELLEN CRISTINA PEREIRA DA SILVA ME, 

CARLOS FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720319 Nr: 1361-12.2013.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLENE PEREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º da Lei nº 

13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, que prosseguirá na forma do 

artigo 824 e seguintes do CPC (execução por quantia certa).

Fixo, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem 

pagos pelo executado (art. 827).

 Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 
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o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º).

 O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829).

 Do mandado de citação constarão, também, a 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.

 Tendo sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair 

sobre os mesmos.

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830).

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413793 Nr: 9493-34.2008.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. D. COMÉRCIO DE BORRACHAS E DERIVADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR LUIZ PEZZARICO, MARCOS EUGENIO 

PEZARICO, INES MARIA IZOTON PEZARICO, CRISTIANE PEZARICO 

SIMÕES NOGEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA BATISTA DE SOUZA - 

OAB:MT/14.102, SIRLEIA STROBEL - OAB:5.256/MT, TATIANA 

CRISTINA B. CAMPOS COSTA - OAB:7.393/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6.218

 Vistos e examinados.

A fim de dar maior efetividade ao processo, DEFIRO o pedido formulado 

pelo autor às fls. 1096, autorizando a busca de endereço da parte 

requerida através dos sistemas disponíveis a este juízo (INFOJUD).

Com a juntada das informações aos autos, intime-se a parte autora para 

se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo legal.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713343 Nr: 8456-30.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO E FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER EVANGELISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELI - OAB:4254, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de suspensão do feito, pelo prazo requerido, até que o 

exequente possa localizar o paradeiro do reú.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 345055 Nr: 559-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAL JOSE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, VANESSA CASTILHA MAÑEZ - OAB:331.167 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Vistos e Examinados.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Certifique-se se a parte executada foi intimada da penhora realizada.

 Procedam-se as atualizações necessárias, quanto ao endereço do 

executado (fls. 216).

 Em relação ao prosseguimento do feito, ante a inércia da parte executada, 

conforme certidão de fls. 225, defiro a realização da penhora online, no 

que concerne ao valor indicado (R$36.556,51), com fulcro no art. 835, 

inciso I, do CPC.

 Observe-se o valor indicado no demonstrativo de cálculo apresentado 

(fls. 222/223).

 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.

Sendo a PENHORA NEGATIVA, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo legal, dê prosseguimento ao feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439333 Nr: 8000-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PRISCILA BONIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO PONTES - 

OAB:16.316/MT

 Vistos e Examinados.

 Cuida-se de embargos de declaração onde a parte embargante afirma 

que há omissão na decisão proferida e requer a sua alteração.

 Acolho os embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022 do CPC, a 

fim de suprir a omissão apontada, determinando a expedição do alvará 

nos termos do acordo realizado.

 Transitado em julgado a sentença homologatória, arquivem-se os autos, 

com as cautelas de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 701745 Nr: 9723-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELCIONE SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO IKEDA CAETANO - 

OAB:14426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

- OAB:15056/MT

 Intimação do exequente para, no prazo legal, dar regular prosseguimento 

ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 442924 Nr: 11592-06.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 288 de 514



TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELILIA DE FATIMA DOURADO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANZAL TRANSPORTES ZANELLA, TOKIO 

MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIE NINOMIYA - OAB:13559/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FERNANDO VIALLE - 

OAB:5965/PR, LUIZ CARLOS PROVIN - OAB:41625/PR, ROBERTA 

NIGRO FRANCISCATTO - OAB:15249

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Tendo em conta o 

julgamento da presente lide, declaro também a extinção da ação cautelar 

que tramita em apenso, considerando válidos os documentos 

apresentados. Condeno a requerente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, 

incisos I a IV, do CPC (para a ação principal). Condeno a requerida 

TRANZAL ao pagamento das custas processuais da ação cautelar (Cód. 

438098)e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor 

atualizado da causa. Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do 

CPC, assento que se o condenado ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência for beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as 

mesmas somente poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) 

anos após o trânsito em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir 

a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as 

formalidades, procedendo às anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774631 Nr: 4132-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFE TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT17210A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Diante do requerimento retro, desentranhe-se o mandado, inserindo-se 

nele as prerrogativas do art. 212 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760543 Nr: 13645-18.2014.811.0003

 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: GILMAR CONCEIÇÃO MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BEZERRA DOS 

SANTOS - OAB:MT/9521 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:6358

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certidões de fls.134.

 Encaminhada intimação para a mesma, a fim de que fosse suprida a falta, 

a autora não foi encontrada no endereço declinado nos autos, haja vista a 

certidão de fls. 148.

 Instado a se manifestar, nos termos do §6º do art. 485 do CPC, a parte ré 

pugnou pela extinção do processo por abandono da causa pelo autor (fls. 

137).

 Isto posto, considerando que é dever das partes manter endereço 

atualizado nos autos (art. 77 inciso V do CPC) com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso III e §1º do Código de Processo Civil, declaro a extinção 

do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da 

causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do 

CPC.

 Com fulcro no disposto no artigo 98, §§2º e 3º do CPC, assento que se o 

condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 

decorrentes da sua sucumbência for beneficiário da Justiça Gratuita, a 

exigibilidade das obrigações ficará suspensa e as mesmas somente 

poderão ser executadas se, no prazo de 05 (cinco) anos após o trânsito 

em julgado, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.

 Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 707967 Nr: 2792-18.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AURORA BOREAL, RONALDO 

BATISTA ALVES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO CAMILOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos e Examinados.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, 

dando andamento ao feito, no prazo legal, sob pena de extinção.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774477 Nr: 4089-55.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

AIRTON JOSE LANGE, CLAUDIO LUIZ MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Intime-se a parte exequente para, no prazo legal, providenciar os meios 

necessários para a citação do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 779637 Nr: 6055-53.2015.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S/A, DIBENS LEASING S/A 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

MASSA FALIDA DE RODOMAIS TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:69032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 8º da Lei 11.101/2005 e o artigo 485 

inciso IV do CPC, DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, dada a intempestividade do pedido 

formulado.Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Atenda-se à solicitação da administradora judicial, contida no item “b” de 

fls. 80. Face a existência de contraditório, condeno a habilitante ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da massa falida, tal como 

pleiteado pela administradora judicial no item “c” de fls. 66, que fixo em 
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R$4.000,00, a teor das disposições contidas no CPC. 

Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816358 Nr: 1706-70.2016.811.0003

 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: PADUAR COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON JOSE GASPAROTTO - ME, EDSON 

JOSE GASPAROTTO, NOELI MAROSTICA GASPAROTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido exordial.Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em 

observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o 

trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, 

procedendo às anotações de est i lo ,  arquivem-se os 

autos.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 760551 Nr: 13649-55.2014.811.0003

 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: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, 

BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16940/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, para CONDENAR 

solidariamente a requerida e a denunciada a pagarem o valor de 

R$11.737,00 (onze mil, setecentos e trinta e sete reais) para a autora. O 

valor da condenação deverá ser atualizado com correção monetária 

desde o desembolso e juros de mora desde a citação. A denunciada 

deverá responder solidariamente pela obrigação, até os limites do contrato 

celebrado com a requerida. Declaro a extinção do processo com 

julgamento do mérito.Condeno a requerida e a denunciada ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no artigo 85, 

§2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento 

de todas as formalidades, procedendo as anotações de estilo, arquive-se 

os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 862918 Nr: 4203-23.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURILUCIO NOGUEIRA FIGUEIREDO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:6256/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/MT

 Ante o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos e decreto 

a extinção da execução em apenso, por falta de título de título executivo 

exigível. Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.Após o 

trânsito em julgado, translade-se cópia da presente decisão para a ação 

de execução, arquivando-se ambos. Condeno a embargada ao pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o 

cumprimento de todas as formalidades, procedendo as anotações de 

estilo, arquive-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815985 Nr: 1544-75.2016.811.0003

 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: CLEUZA BATARELI DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIKAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR 

- OAB:15.290/2000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIOTTO - 

OAB:MT/6862

 Vistos e examinados.

Analisando os autos, verifica-se que a parte requerida ofereceu 

pagamento de valores para o cumprimento da condenação, na quantia de 

R$10.188,37 (dez mil, cento e oitenta e oito reais e trinta e sete centavos).

 A requerente pugnou pelo levantamento de valores incontroversos, 

indicando os dados bancários, bem como pelo prosseguimento da ação, 

em relação ao saldo remanescente R$2.125,60.

 Autorizo o levantamento dos valores incontroversos, devendo ser 

observado os dados bancários indicados pela parte autora, bem como o 

instrumento de fls. 11.

 Expeça-se o alvará, conforme as disposições contidas na CNGC/MT.

 Em relação ao prosseguimento do feito, determino a intimação da parte 

requerida para o cumprimento voluntário da obrigação (R$2.125,60), como 

requerido às fls. 124, sob as penas da Lei.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 818275 Nr: 2304-24.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSHIRO YOSIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE FREITAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Intimação dos advogados das partes, da decisão de fl.144/144v, para no 

prazo legal manifestarem interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819813 Nr: 2852-49.2016.811.0003

 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: CATIA BEATRIZ ARAUJO FALCÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETERSON TEIXEIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT

 3. Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte 

autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, 

contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que 

tenha havido pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ 

(STJ - AgRg no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro 

HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os 

petitórios, ou decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, 

tornem os autos conclusos para despacho saneador (art. 357 do CPC) ou 

julgamento antecipado do mérito (arts. 355 e 356 do CPC).Por fim, registro 

que existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 
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processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762091 Nr: 14542-46.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVELYN WURZIUS, WEVERTON WURZIUS, ADAM 

WURZIUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16175/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLECI DO NASCIMENTO 

FACCO - OAB:14126/MT

 Intimação da parte requerida, acerca da determinação proferida em fl. 

273, nos termos seguintes: Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença, haja 

vista que a condenação já transitou em julgado, conforme certidão de fls. 

233.

Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

234/236), nos exatos termos do artigo 524 do CPC.

Promovam-se as anotações e alterações necessárias, na capa dos autos 

e no sistema Apolo, prosseguindo o feito nos termos do disposto no art. 

513 e seguintes do Código de Processo Civil.

 Intime-se o devedor, para cumprir a sentença, acrescidas de eventuais 

custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, tal como previsto no 

artigo 523 do CPC.

 Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo assinalado, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez 

por cento (art. 523, §1º).

 Nos termos do disposto no art. 523, §3º do CPC, não efetuado 

tempestivamente o pagamento voluntário, a Sra. Gestora deverá certificar 

o ocorrido nos autos e expedir, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação; não havendo indicação 

de bens a serem penhorados, impulsione-se o feito para que o exequente 

manifeste-se, no prazo legal; sendo requerida penhora on line, tornem os 

autos conclusos.

 Para eventuais impugnações, o devedor deverá observar o prazo do 

artigo 525 do CPC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816208 Nr: 1642-60.2016.811.0003

 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: MUCIO VILELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERMY BERBERT CRUVINEL 

- OAB:19492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - OAB:8830/MT

 Código nº 816208

Vistos etc.

Considerando que o expert não foi localização por ocasião da tentativa de 

sua intimado para apresentação de proposta de honorários (fls. 116/117), 

hei por bem revogar, em parte, a decisão à fls. 113, desonerando-o da 

obrigação. Nomeio perito do Juízo o Engenheiro GABRIEL NOGUEIRA 

DUARTE, com endereço na Rua Dom Pedro II, nº 100, Jardim Mato Grosso, 

nesta cidade - fone 66 99223-7381, independente de compromisso.

 Intime-o para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

 Mantenho as demais cominações da decisão à fls. 113.

Intime.

Rondonópolis-MT, 14 de março de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 786720 Nr: 8911-87.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. R. Bandini e Cia. Ltda., ROSANGELA BAPTISTELLA 

BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodofrios Transportes e Logística Ltda EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULLI BAPTISTELLA BARBIERI - 

OAB:19885/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001373-33.2018.8.11.0003

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)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

R O N D O N Ó P O L I S  D E C I S Ã O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001373-33.2018.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA, MARIA CORDI KLAUS, 

CARLOS ALBERTO KLAUS, EDUARDO CAMILOTTI, HILARIO JOAO 

DALSASSO. Vistos e examinados. A parte autora requereu a busca e 

apreensão dos veículos descritos na inicial. A requerida, por sua vez, 

atravessou petição informando que está em processo de recuperação 

judicial, e requereu o sobrestamento da medida. Diante de tais 

ocorrências, determino a intimação do Administrador Judicial da ré para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se nos autos, informando, 

principalmente, acerca da essencialidade dos bens objeto da lide, bem 

como da inclusão do crédito originário do contrato que sustenta o pedido 

de busca e apreensão no processo de recuperação judicial. Com a 

juntada da manifestação, tornem-me imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital

AUTOS 1004991-54.2016.8.11.0003. 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 A.M.P.R. move contra Jair José da Silva, sendo 

decretada a interdição deste conforme se vê da sentença seguinte: "...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 JAIR JOSÉ DA SILVA (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 n.º 

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, A.M.P.R. 14. Em atenção ao 
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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. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 18 de outubro de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - 

Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei. 

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005967-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. A. D. O. S. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005967-27.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

Portaria n.º 659/2017, de 26.10.2017, que suspendeu o expediende 

forense no dia 01.11.2017, redesigno a audiência atempada nestes autos 

para o dia 08.05.2018, às 14h40min. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 30 de outubro de 2017. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002391-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL VILELA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERMY BERBERT CRUVINEL OAB - MT19492/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA PEREIRA DA COSTA (RÉU)

 

Processo n.º 1002391-26.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 23.05.2018, às 14h, 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 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, 21 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002207-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA OAB - MT21421/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILTON SEVERINO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO APARECIDO ALVES FERREIRA OAB - MT8102/O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1002207-70.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 23.05.2018, às 14h40min, 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 

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, 21 de novembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004641-66.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004641-66.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 22.05.2018, às 14h, 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 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, 21 de novembro de 2017. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005012-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. M. M. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON NEVES DOS SANTOS OAB - MT15257 (ADVOGADO)

ANA PAULA MACAUBA DANTAS SANTOS SILVA OAB - 040.661.931-02 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (RÉU)

 

Processo n.º 1005012-30.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 22.05.2018, às 14h20min, 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 

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, 21 de novembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004796-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. M. P. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO)

 

Processo n.º 1004796-69.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 16.05.2018, às 14h20min, 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 

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. 
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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, 21 de novembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BORGES VILELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELA ENDERLE BANAK OAB - MS13378 (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISADORA FARIA DE QUEIROZ BORGES VILELA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

 

Processo n.º 1001273-49.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Haja vista a 

necessidade de produção de prova oral para o melhor desate da vexata 

quaestio, designo o dia 23.05.2018, às 14h20min, 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 

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, 21 de novembro 

de 2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003018-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINE CHAVEIRO ALVES (REQUERENTE)

ELIANA CRISTINA VILARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003018-30.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

analisando os autos com vagar, nota-se que o feito já se encontra 

sentenciado, com sentença transitada em julgado (ID: 10075437). 2. 

Assim, não obstante as razões invocadas pela parte autora, ID: 11479031, 

não há se falar em análise de quaisquer novos pedidos das partes, ante a 

extinção do feito, devendo o interessado, caso queira, ingressar com a 

ação pertinente perante o juízo competente. 3. Portanto, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004575-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEIDE BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

ICLEIA BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

MARIO CLAUDIO BATISTA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES OAB - MT0006534A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA LIMA (INVENTARIADO)

IRACY BATISTA DE LIMA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004575-86.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante a r. decisão 

ID: 11958118, intime-se a parte autora e seu procurador, pessoalmente, a 

se manifestarem nos autos, em 05 (cinco) dias, cumprindo a determinação 

ID: 10356175, nos termos do art. 485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob 

pena de extinção do feito, salientando-lhes o disposto no parágrafo único 

do art. 274 do mesmo Codex. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004150-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO DE ARAUJO BASTOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004150-25.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir 

da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, ressaltando-se 

ainda à parte requerida que se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000740-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR OAB - MT17225/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA CANDIDA DE ALMEIDA ASSUNCAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000740-22.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o documento 

ID: 12008321, dou por prejudicada a realização da perícia médica 

designado nos autos, determinando que se cumpra o item 9 da decisão 

inicial, devendo ser realizado estudo psicossocial das condições do 

interditando. 2. Após, com a realização do estudo, abra-se vista dos autos 

ao Ministério Público e, em seguida, conclusos. 3. Intime-se. 4. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1009783-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIR KELE SANTOS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO SAMPAIO RICHTER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009783-17.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Cite-se a parte 

requerida para, querendo, apresentar contestação, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), fluirá a partir 

da juntada do mandado devidamente cumprido aos autos, ressaltando-se 

ainda à parte requerida que se não contestar a ação, será considerada 

revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009489-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILOMAR LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LEMES (REQUERIDO)

Natielli da Silva Lemes (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000948-62.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Cite-se a parte 

requerida (ID: 11576966) para, querendo, apresentar contestação, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

335, CPC), fluirá a partir da juntada do mandado devidamente cumprido 

aos autos, ressaltando-se ainda à parte requerida que se não contestar a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do art. 344, do 

Digesto Processual Civil. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 13 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008525-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. P. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS ANDRADE CLARIMUNDO RAMOS OAB - GO36215 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STALYN PANIAGO PEREIRA OAB - MT0006115A (ADVOGADO)

 

Termo de Audiência de Conciliação anexo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009426-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. Q. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. Q. (EXECUTADO)

 

Processo n.º 1009426-37.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS aforada FERNANDA FRANCO DE QUEIROZ 

em face de FRANCISCO APARECIDO DE QUEIROZ (qualificados nos 

autos). 2. Pela manifestação carreada aos autos (ID: 10931886), infere-se 

que as partes entabularam acordo para o cumprimento parcelado sua 

obrigação alimentar exequenda. 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 houver o adimplemento total da dívida. 5. Diante da manifestação 

das partes verifica-se que a obrigação contida nesta ação executiva será 

satisfeita com o pagamento das prestações avençadas pelos litigantes, de 

maneira que, cumprida a obrigação, inexiste alternativa senão a extinção 

do feito em análise. 6. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, extingo o feito, nos termos do art. 924, II, do Codex 

Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de fevereiro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1010425-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. B. C. (REQUERENTE)

A. C. M. D. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Processo n.º 1010425-87.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial. 

Processe-se em segredo de justiça (art. 189, II, CPC). 2. Presentes os 

pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo 

à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. Poderá, 

entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase do 

processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte 

necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL aforada 

por ROSELI BRAGA CABRAL DE MELO e ANTONIO CARLOS MIRANDA DE 

MELO (qualificados na peça vestibular), onde expõem os autores, em 

síntese, que são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 

22.07.1985, não tiveram filhos, bem como não há bens a partilhar. 4. A 

inicial foi instruída com os documentos necessários à propositura da 

demanda. 5. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Os requerentes são legítimos e estão bem 

representados, sendo que pela análise dos autos se verifica que há prova 

da existência do matrimônio ID: 11214378, bem como que foram atendidos 

todos os requisitos legais para decretação do divórcio postulado. 7. Ante 

a possibilidade da dissolução do casamento estampada no art. 1.571, IV, 

do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da República, com a nova 

redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho 

não há senão decretar o divórcio, conforme pleiteado na inicial. 8. Estando 

os requerentes em comum acordo e diante da regularidade das cláusulas 

avençadas, homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. 9. Ante o exposto e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial, ex vi do art. 487, I, do Digesto Processual Civil, decretando, nos 

termos do art. 1.571, IV, do Código Civil e art. 226, §6º, da Constituição da 

República, o divórcio postulado por ROSELI BRAGA CABRAL DE MELO e 

ANTONIO CARLOS MIRANDA DE MELO (qualificados nos autos). 10. O 

cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, ROSELI 

BRAGA CABRAL. 11. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 12. Notifique-se o representante do Ministério Público. 13. 

Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil. 14. 

Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se 

os mandados de inscrição e averbação. 15. 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, 

23 de fevereiro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 711389 Nr: 6396-84.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB, HDSR, FMB, HHTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - 

OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:, 

WALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 5. Ante o exposto, atendendo a tudo mais que dos autos consta e em 

conformidade com o parecer ministerial, extingo o feito com resolução de 

mérito, ex vi do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil.6. Sem 

condenação em custas, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da 

justiça.7. Honorários, na forma avençada pelas partes, item 6, do acordo 

homologado.8. Tendo as partes desistido do prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, devendo os autos serem 

remetidos ao arquivo, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.9. Por fim, não obstante todas as razões invocadas pelos patronos 

e pela própria parte autora (fls. 237/257), verifica-se que não se trata de 

matéria afeta ao mérito deste processo, tampouco assunto de 

competência desta Vara Especializada de Família e Sucessões, devendo 

os interessados, caso queiram, buscarem os instrumentos adequados 

junto aos órgãos administrativos competentes ou dirimirem seu conflito no 

j u í z o  c o m p e t e n t e . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 13 de março de 2018.WANDERLEI JOSÉ 

DOS REISJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 381484 Nr: 9716-55.2006.811.0003

 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: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSE SERGIO 

MARTINS RIBEIRO, para devolução dos autos nº 9716-55.2006.811.0003, 

Protocolo 381484, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 372236 Nr: 740-59.2006.811.0003

 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: ADSA, SADFN, FAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Do patrono da parte autora Dr. GERALDO ROBERTO PESCE, de que 

decorreu o prazo de suspensão solicitado, para que se manifeste no feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009614-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009614-30.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Em atenção ao 

pedido constante dos autos, defiro a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 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, 13 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003893-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY RESENDE FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANILSON RESENDE FORTUNATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003893-34.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA aforado por WANDERLEY RESENDE 

FORTUNATO face de VANILSON RESENDE FORTUNATO (qualificada nos 

autos). 2. Requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de 

mérito (ID: 11941745). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em 

vigor é clara ao disciplinar os modos de extinção do processo sem 

resolução de mérito, e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no 

art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a 

extinção do feito quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos 

autos, verifica-se que a extinção do feito não acarretará nenhum prejuízo 

à parte demandada, o que não incide na norma prescrita no §4º do art. 

485 do Estatuto Processual Civil, sendo então possível à parte requerente 

a desistência da ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto 

e atendendo a tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem 

resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual 

Civil. 7. Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1009812-67.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

A. C. Q. C. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO PONTES OAB - MT16316 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELZIANA BARBOSA QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009812-67.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE GUARDA aforada por A.C.Q.C.O. e M.F.Q.C.O., representada por 

Everton Luis de Oliveira, face de ELZIANA BARBOSA QUEIROZ DE 

OLIVEIRA (qualificada nos autos). 2. Requereu a parte autora extinção do 

feito sem resolução de mérito (ID: 11884987). 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum prejuízo à parte demandada, o que não incide 

na norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo 

então possível à parte requerente a desistência da ação nos termos em 

que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem condenação em custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004524-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGUENEY ALVES DOS REIS OAB - MT0008324A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO INACIO DE ALMEIDA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004524-41.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL aforado por ANTONIA DE JESUS 

SOUZA face de HELIO INÁCIO DE ALMEIDA (qualificada nos autos). 2. 

Requereu a parte autora extinção do feito sem resolução de mérito (ID: 

11885320). 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A legislação processual civil em vigor é clara 

ao disciplinar os modos de extinção do processo sem resolução de mérito, 

e, dentre eles, encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, 

do Código de Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito 

quando o autor desistir da ação. 5. Pela análise dos autos, verifica-se que 

a extinção do feito não acarretará nenhum prejuízo à parte demandada, o 

que não incide na norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto 

Processual Civil, sendo então possível à parte requerente a desistência da 

ação nos termos em que foi postulada. 6. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que nos autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, 
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ex vi do art. 485, inciso VIII, do Codex Processual Civil. 7. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 8. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 14 de março de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003592-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

S. S. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

R. O. D. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003592-53.2017.8.11.0003 Vistos etc., Considerando o pedido 

formulado pelo executado no ID 10672919, entendo prudente a tentativa 

de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social 

dos conflitos também contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda aos 

seus interesses. Destarte, designo audiência de conciliação para o dia 19 

de abril de 2018 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo da Conciliação 

deste Juízo. Intimem-se pessoalmente as partes para que compareçam a 

solenidade. Após, acaso inexitosa a conciliação, intime-se a exequente 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao petitório 

acostado no ID 10672919, bem como para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 09 de fevereiro de 2018. 

CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010268-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

M. C. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O REQUERIDO, ATRAVÉS DE SEUS 

PROCURADORES, PARA APRESENTAR DEFESA, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1003302-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. S. (REQUERENTE)

M. A. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA OAB - MT18261/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. L. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1003302-38.2017.8.11.0003 Vistos etc., Prima facie, apesar de 

devidamente citado (id nº 9244556) o requerido deixou transcorrer in albis 

o prazo para contestar a presente ação (id nº 9950280). Como é sabido, a 

revelia, no caso em apreciação, gera como efeito apenas o disposto no 

art. 346 do CPC, que dispõe que contra o revel os prazos correm 

independente de intimação, eis que se trata de direito indisponível, logo, a 

revelia da parte requerida, não pode induzir aos efeitos de reputarem 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor (345, II, CPC). Com efeito, 

decreto a revelia do requerido deixando, contudo, de aplicar o efeito 

previsto no art. 344 do CPC. Deixo de nomear curador especial tendo em 

vista a não-incidência no vertente caso da norma processual constante do 

art. 72, II, CPC eis que a citação do requerido foi real e não ficta. 

Doravante, é sabido que o art. 139, II e V, do CPC, prescreve que o juiz 

deve velar pela duração razoável do processo, bem como promover a 

qualquer tempo a autocomposição. Deveras, no caso em mesa, com vistas 

à celeridade processual, hei por bem designar audiência de conciliação a 

fim de que as partes venham a transigir sobre a possibilidade de rateio (ou 

custeio integral) para fins de quitação das despesas da prova pericial. 

Neste particular, registro que o Laboratório DYAGEM LABORATÓRIOS 

firmou convênio com o TJMT e oferece custo abaixo do mercado para a 

realização do exame, sendo que o material genético poderá vir a ser 

colhido por serventuário da Justiça credenciado e lotado na Diretoria do 

Fórum, cujo valor atual é de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a ser 

recolhido quando da coleta do material genético. Nesta senda, designo 

audiência de conciliação para o dia 16 de maio de 2018, às 14h30min, a 

realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo. Intimem-se, todos. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis-MT, 27 de fevereiro 

de 2018. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001864-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN MOURA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PENALVA VERDOLIN OAB - MT10818/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ DE CARVALHO (RÉU)

APARECIDA CARVALHO DA SILVA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANILO AMARAL DE FREITAS OAB - MT0015476A (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. 11840469.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010016-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. S. (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. E. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

BRUNO TORQUETE BARBOSA OAB - MT9127/O (ADVOGADO)

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O ADVOGADO HABILITADO PARA 

MANIFESTAR-SE, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006862-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE DA SILVA SOUZA (RÉU)

 

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. 11872185.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 879348 Nr: 10037-07.2017.811.0003

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 296 de 514



 PARTE AUTORA: JCDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:14.323

 Vistos.

Considerando que até a presente data não foi oportunizada às partes a 

possibilidade de conciliação, e a teor do parecer ministerial retro, entendo 

prudente a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar 

a pacificação social dos conflitos também contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda aos seus interesses, designo audiência de conciliação para 

o dia 29 de maio de 2018, às 15h30min, a realizar-se no Núcleo da 

Conciliação deste Juízo.

Intimem-se. Notifique-se.

Após, acaso inexitosa a conciliação, entimem-se as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando de forma objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 

369), sob pena de preclusão da prova.

Em caso de prova oral, deverão declinar quantas testemunhas pretendem 

arrolar, para fins de melhor adequação da pauta pelo juízo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 439745 Nr: 8412-79.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957, NEUZIMAR DA CRUZ MAGALHÃES - 

OAB:MT/11.689, NUPRAJU - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA 

FACULDADE ANHANGUERA - OAB:, VILSON CIRILO DE REZENDE - 

OAB:OAB/MT 21733/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO ALVES DE 

OLIVEIRA - OAB:10508/MT, WELSON GAIVA MARINO - OAB:

 Vistos etc.

O pedido de fl. 116 visa o recebimento de valores correspondentes às 

astreintes inicialmente fixadas com base no art. 536, §1º do CPC.

Destarte, o propósito principal do exequente com a presente demanda é a 

garantia do direito de convivência entre pai e filha, nos moldes do ajuste 

firmado entre as partes e devidamente homologado pelo Juízo (fls. 65/66).

Com efeito, a letra da mencionada norma permite ao Juiz a adoção de 

qualquer medida apta a estimular o cumprimento da obrigação de fazer, 

incluindo a fixação de multa diária em caso de descumprimento da medida 

imposta.

No entanto, revendo anterior posicionamento, tenho que a medida à época 

adotada pelo Juízo não se revela a mais adequada para o caso em 

apreço, notadamente em se tratando de questões eminentemente 

emocionais e afetivas, as quais contam com solução mais eficaz através 

de outros institutos previstos na legislação como a busca e apreensão.

Outrossim, o principio da tutela específica das obrigações de fazer deve 

garantir ao exequente exatamente aquilo que se obteria se o executado 

tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, ou seja, 

sem a necessidade de provocar a atividade jurisdicional para a imposição 

da ordem.

Nesta senda, o instituto da multa revela-se instrumento jurídico 

incompatível com o real propósito da obrigação de fazer almejada pelo 

exequente.

 Desse modo, o resultado prático pretendido pelo exequente pode ser 

obtido através de outras medidas mais eficazes ao caso vertente, razão 

pela qual REVOGO a decisão de fl. 76 tão somente na parte que fixou a 

multa diária em desfavor da executada.

Doravante, considerando que os relatórios de fls. 122/126 deixaram de 

esclarecer de forma satisfatória se as visitas têm ocorrido na forma 

estipulada por sentença, intime-se o exequente para se manifestar no 

prazo de cinco dias, devendo informar o Juízo se a parte adversa 

continua obstando as vistas paternas e se remanesce o interesse no 

prosseguimento do presente feito, sob pena de extinção.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 447415 Nr: 2594-15.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NISTCHE - 

OAB:MT/1242-B

 Vistos etc.(...).No mais rechaça todos os argumentos apresentados pelo 

devedor e requer a aplicação de multa e arbitramento de honorários sobre 

o débito.Pois bem, com relação à regularidade da representação 

processual do executado, este Juízo não verifica qualquer óbice ao 

patrocínio do devedor pela Defensoria Pública, sendo desnecessária a 

apresentação de termo de revogação de mandato pela parte, porquanto a 

constituição de novo patrono implica em renúncia tácita ao advogado 

anteriormente constituído.Além disso, não há de ser acolhida a alegação 

de intempestividade da impugnação apresentada pelo devedor, porquanto 

a intimação para o pagamento da dívida e oferta de defesa foi pessoal, 

notadamente a teor das informações dispostas na petição de fl. 

167.Ademais, este Juízo não verificou qualquer tentativa do executado em 

se oculta para fins de evitar a responsabilização no cumprimento da 

obrigação imposta por sentença, porquanto foi localizado no endereço 

constante dos autos e tão logo intimado apresentou a respectiva 

impugnação ao cumprimento de sentença antes mesmo de começar a fluir 

o prazo legal.Destarte, a impugnação do executado não merece trânsito, 

porquanto a mera alegação de impossibilidade de adimplemento do débito 

exequendo não é capaz de ilidir a cobrança da dívida, que por sua vez 

ostenta natureza alimentar.Cumpre registrar, que em exame da exordial 

não se constata qualquer pedido de Justiça Gratuita, tampouco a 

concessão da benesse no decorrer do feito.Assim, REJEITO a 

impugnação apresentada, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.Por fim, intime-se o exequente para requerer o entender de direito 

no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 773871 Nr: 3890-33.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THALINE SEVERO RAUPP FERMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELENICE NEVES SEVERO, 

VITHORIA SEVERO ALBINO, NORBERTO ALBINO, NAYRA SEVERO 

ALBINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE MARTINS KAWABATA - 

OAB:12389, MAURO ROBSON KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROBSON 

KLIEMASCHEWSK - OAB:9630/MT

 Vistos etc.Em sede de impugnação às primeiras declarações o 

companheiro sobrevivente da extinta se insurgiu contra as alegações da 

inventariante concernente ao período de duração da união e a delimitação 

do patrimônio comum do casal.Nesta senda, tanto a herdeira inventariante 

como o companheiro sobrevivente pugnaram pela produção de prova oral 

para fins de dirimir a controvérsia, no entanto a matéria se insere no 

conceito de alta indagação e demanda dilação probatória incompatível com 

a ação de inventário, nos moldes do quanto capitulado no art. 612 do 

CPC.Assim, havendo insurgência pela herdeira acerca dos fatos 

relacionados à união estável estabelecida entre a falecida e o Sr. 

Norberto, imprescindível a demonstração da existência da união no 

período afirmado pelo companheiro, bem como a delimitação do patrimônio 

comum do casal para fins de atribuir ao impugnante a pretensa condição 

de meeiro, através de ação autônoma e independe em relação ao presente 

feito.(...).Pelo exposto, deixo de acolher a impugnação às primeiras 

declarações de fls. 51/51verso.No mais, intime-se a inventariante para 

apresentar as últimas declarações acompanhada do plano final de partilha, 

da certidão atualizada da matrícula do imóvel registrado sob o n.º 74.758 

devidamente registrado em nome da falecida e a Guia de Informação de 
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Apuração de ITCD com o respectivo comprovante de recolhimento do 

tributo.Sem prejuízo, intime-se o companheiro sobrevivente, Sr. Norberto 

Albino, para juntar aos autos cópia de sua certidão de nascimento, bem 

como dos documentos pessoais (RG e CPF) da herdeira menor Nayra.Por 

fim, com as últimas declarações abra-se vista à Fazenda Pública e ao 

Ministério Público.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 450553 Nr: 5733-72.2011.811.0003

 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: INPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Vistos etc.

Recebo o pleito de fl. 338, eis que presentes os requisitos legais, e 

CONVERTO o presente em liquidação de sentença por arbitramento dos 

itens ‘b’, ‘c’, ‘d’, e ‘e’ da sentença de fls. 241/250 (art. 509, I, CPC).

Destarte, desnecessária a liquidação do item ‘f’ da aludida sentença, 

porquanto se trata de parcela líquida do decisum.

EFETUEM-SE as anotações necessárias.

Desde já determino a avaliação dos bens indicados nos itens ‘b’, ‘c’, ‘d’, e 

‘e’ por oficial de justiça descrito na exordial com observância das normas 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 14653-1:2001), 

assinalando-se o prazo de quinze dias para apresentação do respectivo 

laudo.

Sem prejuízo, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar 

documentos elucidativos na forma do art. 510 do CPC.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 421822 Nr: 4113-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGRG, PRTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

01. Compulsando os autos, verifica-se que malgrado tenham as partes 

entabulado acordo extrajudicial (fls. 119/120), em manifestação, a 

Defensoria Pública, na condição de representante processual da parte 

exequente, deixou de ratificar o ajuste, haja vista o vício de consentimento 

existente, conforme declaração da genitora do menor encartada às fls. 

126.

Assim, diante da declarada discordância da parte exequente, deixo de 

homologar o aludido acordo.

02. Sem prejuízo, diante da peculiaridade da causa e das questões 

controvertidas, também porque se trata de matéria de família, “em que se 

priorizam as soluções mais apaziguadoras e consensuais” (MARTINS, 

Ivanise Tratz, In Fagundes Cunha, José Sebastião e outros. Código de 

Processo Civil Comentado, São Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), 

designo o dia 22 de março de 2018, às 17h30min para audiência de 

conciliação, cientes as partes de que não obtida a autocomposição o 

processo retomará o procedimento previsto em lei.

Providencie-se a serventia o necessário à requisição e cumprimento do 

presente decisum.

Intimem-se, todos.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 420974 Nr: 3252-10.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora dos imóveis registrados na matrícula de nº 

32.421 e 32.422, sob os mesmos fundamentos elencados no decisum de 

fls. 335/337, sobretudo considerando a informação prestada pelo Cartório 

de Registro de Imóveis local dando conta da alienação fiduciária existente 

à Caixa Econômica Federal e ao HSBC (Brasil) Administradora de 

Consórcios LTDA.

Assim, estado os bens alienados fiduciariamente, os mesmos não 

pertencem ao devedor fiduciante, descabendo cogitar a possibilidade de 

sua constrição em execução contra ele promovida.

 A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Os bens alienados fiduciariamente, por não pertencerem ao 

devedor-executado mas ao credor fiduciário, não podem ser objeto de 

penhora na execução fiscal.” (AgRg. no AI 722.584/SP, 2ª T., rel. Min. 

Francisco Peçanha Martins, DJU 15.05.2006, p. 190).

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 381500 Nr: 9730-39.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA WINGERT BOGO - 

OAB:15736, FABRÍCIO MIGUEL CORREA - OAB:9.762-A, FRANCIANE 

RAMOS MOREIRA - OAB:18.006, SONIA MARIA DUARTE MANSUR - 

OAB:AC/2474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 Vistos.

Indefiro o pedido de penhora dos imóveis registrados na matrícula de nº 

32.421 e 32.422, sob os mesmos fundamentos elencados no decisum de 

fls. 504/505, sobretudo considerando a alienação fiduciária existente à 

Caixa Econômica Federal e ao HSBC (Brasil) Administradora de 

Consórcios LTDA.

Assim, estando os bens alienados fiduciariamente, os mesmos não 

pertencem ao devedor fiduciante, descabendo cogitar a possibilidade de 

sua constrição em execução contra ele promovida.

 A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“Os bens alienados fiduciariamente, por não pertencerem ao 

devedor-executado mas ao credor fiduciário, não podem ser objeto de 

penhora na execução fiscal.” (AgRg. no AI 722.584/SP, 2ª T., rel. Min. 

Francisco Peçanha Martins, DJU 15.05.2006, p. 190).

Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 813984 Nr: 870-97.2016.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMMT, CMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRANE MOREIRA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT20.687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,(...)DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III do CPC). Por 

força do artigo 373, I, do CPC compete à parte autora provar o fato 

constitutivo de seu direito. Enquanto ao réu, compete a prova da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito (artigo 
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373, II). IV – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Para 

esclarecimento da questão inserida no item II desta decisão, DEFIRO a 

produção de prova testemunhal.Destarte, deixo de aprazar solenidade 

instrutória, uma vez que a testemunha arrolada pelo demandado deverá 

ser inquirida via carta precatória.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, 

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. Defiro, ainda, a produção de prova 

documental, consistente na juntada de outros documentos para o 

esclarecimento e deslinde da questão, na forma do artigo 435, do 

NCPC.Doravante, defiro o quanto vindicado no parecer ministerial retro.Em 

homenagem ao princípio da busca da verdade real, notadamente visando 

possibilitar ao juízo maiores elementos de persuasão, a fim de chegar à 

solução justa do litígio à vista de identificar a possibilidade do requerido em 

arcar com a verba alimentar vindicada, prudente a efetivação de consulta 

pelo sistema INFOJUD para obter a última declaração de imposto de renda 

do requerido, cujo resultado da busca segue em anexo.Doravante, a teor 

dos dados extraídos do referido sistema, abra-se vista às partes pelo 

prazo sucessivo de dez dias e ao Ministério Público.Por derradeiro, defiro 

os benefícios da Assistência Judiciária ao requerido, com fundamento no 

artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil.Intimem-se. Notifique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 803219 Nr: 15666-30.2015.811.0003

 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: MBMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA - 

OAB:16323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A teor da certidão retro, intime-se a parte autora 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.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 794273 Nr: 12038-33.2015.811.0003

 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: JPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BASTOS MARQUEZI 

- OAB:

 Pelo exposto, para que surtam os jurídicos efeitos, HOMOLOGO o 

reconhecimento da requerida acerca da procedência do pedido do autor 

para o fim de decretar o divórcio do casal J. P. F. e C. V. P., declarando 

cessados todos os efeitos e deveres inerentes ao casamento, inclusive o 

regime matrimonial de bens e, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de fixação 

de alimentos em favor da requerida, pelos motivos alhures mencionados, 

extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “a” e inciso I, do Código de Processo 

Civil.A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, qual seja: C. V. 

Preclusa a via recursal, expeçam-se o competente mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, § 1º, I, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais 

competente, registrando que a cônjuge virago voltará a utilizar seu nome 

de solteira.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.Sem custas e honorários ante a gratuidade da Justiça 

precedentemente deferida, restando, outrossim, deferido o r. beneficio à 

parte requerida a teor da declaração de hipossuficiência encartada aos 

autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751643 Nr: 8598-63.2014.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGDSSH, EDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A teor do petitório de fls. 64 e em consonância com o parecer ministerial 

retro, autorizo a prorrogação do prazo para que a parte autora venha a 

providenciar a devida prestação de contas, salientando o prazo de 60 

dias.

 Aguarde-se em arquivo provisório.

 Após, vistas ao Parquet.

Intime-se. Notifique-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 706000 Nr: 679-91.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMSF, ADMF, MDMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - 

OAB:OAB/MT12496

 Vistos.

Diante do quanto disposto no petitório retro, tornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 751112 Nr: 8343-08.2014.811.0003

 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: SFDOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL ANDRADE - 

OAB:OAB/MT13.702, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, VAGNER OLIVEIRA C SOUZA - OAB:OAB/MT15435 E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO ZANCHET 

GIRARDELLO - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542/MT

 Vistos etc.,

Prima facie, com relação às partes (Requerente e Requerido), 

evidencia-se facilmente que ambos possuem legitimidade para a causa, 

inexistindo na oportunidade questões processuais a serem dirimidas.

 Denota-se, ainda, que estão preenchidos os pressupostos processuais 

de existência (citação válida, etc) e validade (objetivos e subjetivos), 

devendo, portanto, o feito caminhar necessariamente para a instrução 

processual.

Assim sendo, entendendo necessária a dilação probatória, fixo os 

seguintes pontos controvertidos sobre os quais deverão recair as provas 

em torno da causa de pedir e pedido da presente ação: 1) quais bens 

foram adquiridos durante o matrimônio passíveis de partilha.

Desta forma, DEFIRO as seguintes provas úteis postuladas pelas partes: 

1) ORAL consistente na oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, no 

prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação da presente (art. 357, § 

4º, NCPC), sob pena de preclusão, devendo ser observado pelos litigantes 

o quanto disposto no artigo 455, § 1º, do NCPC; 2) DOCUMENTAL, 
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consistente na juntada de outros documentos para o esclarecimento e 

deslinde da questão, na forma do artigo 435, do NCPC.

Para a produção da prova oral deferida, designo audiência de Instrução e 

Julgamento para o dia 18 de abril de 2018, às 16h30min, devendo o Sr. 

Gestor Judicial adotar as providências necessárias à sua efetiva 

realização.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 446318 Nr: 1500-32.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCVB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT, ROGER MAURICIO CAMPOS DOS 

SANTOS - OAB:12527/MT

 Vistos etc.

I - Recebo o pleito de fls. 83/84, eis que presentes os requisitos legais, e 

CONVERTO o presente em cumprimento de sentença.

EFETUEM-SE as anotações e retificações necessárias, notadamente 

quanto ao polo ativo da execução.

II - Trata-se de cumprimento de sentença definitiva de obrigação de fazer 

(art. 536, CPC).

Consta do título executivo judicial de fl. 155 a obrigação do executado em 

transferir a propriedade do imóvel localizado na Colina Verde em favor de 

Gabriel Viana Fritzen, Barbara Viana Fritzen e Maria Luisa Viana Bervian 

com reserva usufruto vitalício em favor da exequente e com cláusula de 

inalienabilidade e impenhorabilidade, bem como excluir a credora do 

contrato social da pessoa jurídica sob a responsabilidade do devedor, no 

prazo de seis meses.

Considerando a comunicação de ausência de cumprimento da obrigação, 

intime-se a parte devedora na pessoa de seu advogado constituído nos 

autos, ou na falta deste, pessoalmente (art. 513, § 2º, I e II, CPC), para 

satisfazer na integralidade o quanto assumido em sede de composição 

firmada com a exequente oportunamente, no prazo de 30 dias (art. 815, 

CPC).

Para efetivação da tutela específica, decorrido o prazo ora fixado para o 

adimplemento da obrigação sem qualquer providência por parte do 

executado, arbitro multa R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso no 

cumprimento da obrigação (art. 536, §1º, CPC).

III – Se não restar cumprida a obrigação no prazo designado, poderá a 

exequente requerer a satisfação da obrigação à custa do executado, 

notadamente ante a natureza da obrigação.

IV – Realizada a prestação, digam as partes no prazo de dez dias e, não 

havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação (art. 818, CPC).

V – No mandado deverá constar a faculdade de, querendo, o executado 

impugnar o cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 536, §4º e 

525, ambos do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 811149 Nr: 18293-07.2015.811.0003

 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: SADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS, JLRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1. Malgrado a inércia da parte autora, verifica-se dos autos que o 

requerido Sebastião Aparecido Simeão reside no endereço diligenciado, 

eis que à fl. 38 fora certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que o mesmo 

estaria em viagem.

2. Doravante, reputo necessária a renovação do mandado de citação, 

devendo o Sr. Meirinho subscritor da certidão registrada à fl. 38 (JOACYR 

SILVA DA COSTA) ESGOTAR as diligências necessárias no sentido de 

efetivar o ato citatório, nos moldes da decisão inaugural, observando o 

disposto no art. 212, § 2º, do CPC, evitando-se atraso na entrega da 

prestação jurisdicional, máxime tendo em vista a natureza do interesse em 

baila.

3. Destarte, designo a audiência de conciliação para o dia 29 de maio de 

2018 às 16h00min, a realizar-se no Núcleo de Conciliação deste Juízo.

 Acaso inexitosa a localização do demandado, cite-se pela via editalícia, 

conforme determinado à fl. 12-verso.

Intime-se pessoalmente a requerente para que compareça à solenidade 

aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728223 Nr: 9036-26.2013.811.0003

 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: JBDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

 1.Intime-se a inventariante pessoalmente, para dar regular andamento ao 

processo, praticando os atos que lhe competir, notadamente para adotar 

as providências determinadas no decisum retro (fl. 151), no prazo de 05 

(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.

2. Acaso reste inexitosa a intimação pessoal, determino sua intimação por 

edital para fins e prazo do quanto disposto no item 01 da presente 

decisão, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito 

(CPC, 485, III). Prazo do edital: 20 (vinte) dias.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 385733 Nr: 13817-38.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCSJ, EMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA - 

OAB:DEFENSORA PUBLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 Posto isso, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do parágrafo único do art. 771 c.c. art. 485, III, ambos do CPC. Via de 

consequência, implemento ao desbloqueio judicial do veículo constritado 

eletronicamente via Renajud.Sem custas e honorários ante o precedente 

deferimento da assistência judiciária gratuita. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas estilares.Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 702179 Nr: 10157-60.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABS, MFBS, DB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Vistos etc.,

Considerando-se a sentença encartada às fls. 93, oficie-se ao Detran-MT 

a fim de que seja providenciada a baixa na restrição lançada por força da 
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r. decisão de fls. 39/41, atendendo-se ao pleito de fls. 113.

Após, tornem os autos ao arquivo.

Sem custas ante a gratuidade da Justiça.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715280 Nr: 10547-93.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DOS REIS BELTRÃO 

GUIMARÃES - OAB:OAB/MT 12.225

 (...)Desta feita, recebo e conheço o recurso, porém nego-lhe 

provimento.Não obstante tenha sido julgado improcedente o presente 

recurso não o visualizo, pelo menos neste momento, como manifestamente 

protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a multa prevista no Código de 

Processo Civil, art. 1.026, §2º.P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 729442 Nr: 10121-47.2013.811.0003

 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: JTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAR, LAR, EAR, RBR, PTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS PETRÔNIO DE 

SOUZA DIAS - OAB:MT/9652

 Vistos etc.

A teor da justificação de fls. 209/210, redesigno para o dia 04 de maio de 

2018, às 9h para coleta do material genético das partes.

Intimem-se para comparecimento.

No mais, mantenho os demais comandos exarados na decisão de fl. 207.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 780842 Nr: 6532-76.2015.811.0003

 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: DMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PATRICIA VILELA DO 

NASCIMENTO - OAB:15528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981, SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO 

FILHO - OAB:MT/6174

 (...).Em manifestação, a requerente pugna pelo não acolhimento do pleito 

do requerido, porquanto formulado intempestivamente, tendo em vista que 

através da decisão de fl. 102 determinou-se a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir à luz do art. 369, CPC e 

o requerido nada manifestou.Com efeito, as partes devem ter a 

oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o 

reconhecimento de seu direito, sobretudo quando a questão de mérito não 

for unicamente de direito, como no caso vertente, sob pena de 

cerceamento de defesa.As partes foram intimadas acerca da produção de 

provas (fl. 102) e o requerido nada postulou, segundo se verifica dos 

autos (fl. 108).Ora, ainda que haja protesto genérico pela produção de 

provas em qualquer outra oportunidade, incumbe ao réu, no momento em 

que determinada a especificação, indicar justificadamente as provas que 

pretende produzir, sob pena de preclusão.(...)Assim, rejeito o pedido de 

fls. 111 para indeferir a pretensa prova pericial e realização de estudo 

psicossocial.No mais, com relação ao rol de testemunhas ofertado pelo 

demandado à fl. 111, hei por bem admiti-lo, eis que apresentado no prazo 

do art. 357, §4º do CPC, conforme determinação exarada na decisão 

saneadora de fl. 109/109verso.Doravante, a teor da manifestação da 

parte autora às fls. 119/120, em tempo, DECRETO a revelia do Requerido, 

tendo em vista que a peça defensiva de fls. 77/78 foi apresentada fora do 

prazo legal, no dia 22/02/2016, enquanto o mandado citatório 

encontrava-se encartado aos autos desde o dia 24/08/2015 (fl. 03), 

contudo, deixo de aplicar seu efeito, a teor das disposições insertas no 

artigo 345, incisos II e III do Código de Processo Civil, mormente no que 

tange ao período de duração da relação familiar.Por fim, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 14 de junho de 2018, às 14h30min, 

devendo ser observado pelos litigantes o quanto disposto no art. 455, §1º 

do CPC.Intime-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 801630 Nr: 15035-86.2015.811.0003

 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: GSST, GST, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, 

determinando a majoração dos valores devidos pelo requerido a título de 

pensão alimentícia em prol dos autores para 40% (quarenta por cento) do 

salário mínimo vigente à época do pagamento, a serem depositados em 

conta bancaria de titularidade da representante legal dos menores. Via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 487, I 

do CPC.Deferido o beneficio da assistência judiciária gratuita à parte 

requerida a teor do pedido formulado em sede de contestação e da 

declaração de insuficiência de recursos financeiros encartada às fls. 

84.Deixo condenar as partes em custas e verbas de sucumbências, eis 

que beneficiárias da Justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais.Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005502-52.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº AOTORY DA SILVA SOUZA - OAB/MT 14.994-A, 

representando o polo passivo, para que tome ciência dos cálculos das 

custas processuais Id. 12089247, bem como, para no prazo de 

48(quarenta e oito) horas efetuar o pagamento das custas, sendo débito 

com o FUNAJURIS, no valor de R$ 465,39 e, com o Cartório Distribuidor no 

valor de R$ 13,50, esclarecendo que para pagamento do FUNAJURIS, 

deve-se gerar a competente guia de recolhimento no site do TJ-MT e, para 

o pagamento do Cartório Distribuidor, efetuar depósito junto ao Banco do 

Brasil, agência 0551-7, conta corrente 44017-5, em nome Edilma Braga 

Cartório Distribuidor, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada ao 

Departamento de Controle e Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria 

Estadual para a devida Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas 

anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma determinada 

na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça .

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005546-71.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO AO DRº DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA -, 

representando o polo passivo, para que tome ciência da Sentença Id. 

11936260, bem como, para no prazo de 48(quarenta e oito) horas efetuar 

o pagamento das custas, sendo débito com o FUNAJURIS, no valor de R$ 

506,79 e, com o Cartório Distribuidor no valor de R$ 13,50, esclarecendo 

que para pagamento do FUNAJURIS, deve-se gerar a competente guia de 

recolhimento no site do TJ-MT e, para o pagamento do Cartório Distribuidor, 

efetuar depósito junto ao Banco do Brasil, agência 0551-7, conta corrente 

44017-5, em nome Edilma Braga Cartório Distribuidor, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT , e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783917 Nr: 7717-52.2015.811.0003

 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): ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, 

SANTANA THERMAS BALNEÁRIO DE ÁGUAS QUENTES LTDA, MESSIAS 

GARCIA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, DIEGO TOBIAS DAMIAN 

- OAB:10257/MT, MÁRCIO ANTONIO GARCIA - OAB:MT/12104, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965/MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DA ALMEIDA - OAB:18.562 OAB/MT, RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Com essas considerações, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação de 

improbidade administrativa proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

em face de ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA, SANTANA THERMAS 

BALNEÁRIO DE ÁGUAS QUENTES LTDA e MESSIAS GARCIA DE 

MOURA.Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que 

não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, 

conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado 

subsidiariamente.Neste sentido:“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 

MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. "Posiciona-se o STJ no 

sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Ministério 

Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na 

hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de 

absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do 

ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for 

vencedor na ação civil pública" (EREsp 895.530/PR, Rel. Min. Eliana 

Calmon, DJe 18.12.09).2. Agravo regimental não provido. Acórdão Vistos, 

relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 

acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior ...C

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718985 Nr: 27-40.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OESTE REFRIGERACAO LTDA, VILMA 

DE OLIVEIRA, PEDRO CONSTANTINO NETO, MILTON JOAO 

CONSTANTINO, DALVA APARECIDA DO CARMO, EUCIMARA ERICA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRASIL OESTE REFRIGERACAO LTDA, 

CNPJ: 04482585000184, atualmente em local incerto e não sabido VILMA 

DE OLIVEIRA, Cpf: 70530084872, Rg: 7713026, atualmente em local incerto 

e não sabido EUCIMARA ERICA DIAS, Cpf: 85857157153, brasileiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido DALVA APARECIDA DO CARMO, 

Cpf: 46880500110, brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido 

PEDRO CONSTANTINO NETO, Cpf: 18838413800 e atualmente em local 

incerto e não sabido MILTON JOAO CONSTANTINO, Cpf: 39059553187. 

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: 03/01/2013.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BRASIL 

OESTE REFRIGERACAO LTDA, VILMA DE OLIVEIRAE 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: 

8901/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/08/2012

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 7.752,00

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 804113 Nr: 15942-61.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLEMÊNCIA TEIXEIRA SOARES

 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:

 VISTO....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.....Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o requerido para que 

pague os honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), 

no prazo de 20 (vinte) dias..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 810381 Nr: 18011-66.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EVILENE ALVES DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO DO AMARAL LEAL - 

OAB:15854/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença promovida por EVELINE ALVES DE 

SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora requereu a nomeação do perito para apurar a defasagem 

salarial e o índice correto da URV (fls. 294).

É o relatório.

Decido.

Conforme determinado no acórdão de fls. 222/232, o percentual devido 

será apurado em liquidação de sentença. Em razão da natureza do objeto 

da liquidação, a liquidação deve ser feita por arbitramento, nos termos do 

art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.

O artigo 510, do Código de Processo Civil, estabelece que:

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a 

apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que 

fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, 

no que couber, o procedimento da prova pericial.

No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados 

para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, desde já, 

nomeio como perito o contador LINDOMAR ALVES DA SILVA JUNIOR, 

podendo ser encontrado na Avenida Canindé, n° 1074, bairro Jardim 

Iguaçu, Rondonópolis-MT, Cep: 78730-308, e no telefone: (66) 9973-9173, 

e-mail: lindomarjunior1@hotmail.com.

Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994.

No atual estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já 

definido o devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no 

artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a 

pagar ao vencedor as despesas que antecipou”.

Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável pelo 

pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil.

 Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO DO 

VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).

Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para os 

honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do 

Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra adequado 

diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do tempo exigido 

para elaboração do laudo.

 Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de processos 

da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos.

 Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC.

 Intime-se, ainda, o requerido para que pague os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

Efetuado o depósito, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC.

 O Sr. Perito terá o prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo 

Pericial, respondendo aos quesitos acostados aos autos.

 Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 786336 Nr: 8762-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: OZEAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - 

OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, 

podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 

9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo do autor, em razão da conversão de cruzeiro real 

para URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”..... Válido ponderar também que existe uma 

grande quantidade de processos da mesma natureza (cobrança perda 

salarial decorrente da conversão cruzeiro real para URV) onde o 

requerido também será responsável pelo pagamento dos honorários 

periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em valor superior 

ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto nos cofres 

públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; 

indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 

465, §1º, I, II e III, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 401899 Nr: 15395-02.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JESSICA GONÇALVES SILVA, ROSELANGELA 

GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILA ARRUDA SAFI - 

OAB:MT/3611-B, CASSIA CAROLINA VOLLET CUNHA - OAB:9233/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Intime-se o executado para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

acerca dos cálculos elaborados pela contadora judicial (fls. 541/545).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446634 Nr: 1816-45.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANOELLY VITORIA DE SÁ SANDES, ELIANE 

MOREIRA DE SÁ, ZENILDA DIAS SANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as autoras para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco), e 

requererem o que entenderem de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741514 Nr: 3005-53.2014.811.0003

 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: SIDNEI FERNANDES

 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:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o pedido inicial foi julgado 

parcialmente procedente para o fim de “condenar o requerido ao 

pagamento das diferenças salariais decorrente da conversão de cruzeiro 

real para URV, a partir do período não prescrito (18/3/2009), tendo por 

base o percentual a ser apurado em liquidação de sentença (...)” (fls. 

57/62).

 Como se vê, eventual percentual devido a título de perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV deverá ser apurado 

em liquidação de sentença.

Assim, intime-se a parte autora para adequar o pedido de fls. 114/116 aos 

termos do artigo 509 e seguintes do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 778034 Nr: 5418-05.2015.811.0003

 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: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

DE RONDONOPOLIS/MT - SISPMUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:OAB/MT 20588/O, TALLES JORDÃO BELO COSTA - 

OAB:23953/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Tendo em vista o decurso do prazo da suspensão requerida (fls. 245), 

intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 743199 Nr: 3932-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- OAB:

 VISTO.

Diante da inércia do executado (fls. 86), expeça-se mandado de penhora 

e avaliação, conforme determinado às fls. 85.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 757384 Nr: 11729-46.2014.811.0003

 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: ELIZABETE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 404213 Nr: 17714-40.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTECH BRASIL COMERCIALIZACAO DE 

CELULARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PANTECH BRASIL COMERCIALIZACAO 

DE CELULARES LTDA, CNPJ: 07304144000180. 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: 28/12/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de PANTECH BRASIL 

COMERCIALIZACAO DE CELULARES LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Multa por infração ao Codigo de 

Defesa do Consumidor, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 37600/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2002

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 18.409,80

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784987 Nr: 8182-61.2015.811.0003

 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: THAIS SILVA VERÃO

 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:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 767488 Nr: 1091-17.2015.811.0003

 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: JAIRO PAULO MELLO MACIEL

 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:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818187 Nr: 2278-26.2016.811.0003

 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: JEAN PAULO FERREIRA PASSOS

 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:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779613 Nr: 6044-24.2015.811.0003

 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: ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS, MARLENE 

CANDIDA DE OLIVEIRA

 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:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338695 Nr: 6992-49.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO MICHARKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE BAGATELLI 

GONCALVES - OAB:5932/MT, ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - 

OAB:5932/O

 VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL move em face de DIONISIO MICHARKI.

 A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC (fls. 109).

 É o relatório.

Decido.

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito (fls. 109).

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.

Tendo em vista que o executado não tem condições de arcar com as 

despesas processuais, defiro os benefícios da justiça gratuita formulado 

às fls. 105, nos termos do artigo 98 do CPC.

Providencie-se a baixa da penhora efetivada às fls. 42.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798929 Nr: 13874-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIMER LUIZ TASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR PAULO LAZZAROTTO - 

OAB:OAB-PR 18.035, SIDIMAR LAZZAROTTO - OAB:55736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem se 

desejam produzir outras provas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 446616 Nr: 1798-24.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Intime-se o Município para, no prazo de 10 (dez) dias, manfestar sobre a 

petição de fls. 189/192.

Após, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 716744 Nr: 12141-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIVISON ROOSEVELT DO 

COUTO - OAB:8353

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o veículo nomeado a penhora pelo 

executado (fls. 14), já se encontra penhorado nos autos, através do 

Sistema RENAJUD, conforme se verifica das fls. 37.

No mais, aguarde-se o deslinde dos embargos à execução em apenso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 392208 Nr: 5693-32.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONIN SOLDAS LTDA, ORIOVALDO TONIN, 

SANDRA REGINA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 VISTO.

Cumpra-se a parte final da decisão de fls. 117-v.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 435529 Nr: 4197-60.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESIFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE 

RESINAS LTDA, ODETTE CATHERINE LOUISE TRECHARD CURVO, 

ESPOLIO DE OLEGARIO BARCELOS MENEZES, JOSE ANDRE TRECAHUD E 

CURVO, ANTONIO RAFAEL COUTO CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORENA DIAS GARGAGLIONE 

- OAB:14629

 VISTO.

Providencie-se a Sr.ª Gestora o recolhimento das custas judiciais (fls. 56), 

utilizando-se o valor depositado nos atutos (fls. 32-v).

INDEFIRO o pedido de fls. 54, tendo em vista que cabe a parte interessada 

promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários 

sucumbencias, dando a parte contrária o direito de exercer o contraditório 

quanto ao valor cobrado.

Após, tendo em vista que as custas do processo Código nº 783293, em 

apenso, já foram quitadas, expeça-se alvará do valor remanescente em 

favor do executado JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO, observando-se 

os dados bancários de fls. 147 do processo em apenso.

Em seguida, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783293 Nr: 7513-08.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RESIFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RESINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT, 

LORENA DIAS GARGAGLIONE - OAB:OAB-MT 14.629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Diante da certidão de fls. 157, e tendo já sido quitadas as custas, 

arquivem-se os autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 803432 Nr: 15716-56.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSEFA MARIA DOS SANTOS AZEVEDO

 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:

 VISTO....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ WELLITON ALVES DE 

SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, 

n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, Rondonópolis-MT, Cep: 78710-155, e 

nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: 

jose-w-welliton@hotmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo 

perito contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável 

pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil. 

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de 

Justiça:LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS.ENCARGO 

DO VENCIDO. TEMA 871. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS 

ESPECIAIS REPETITIVOS. 1. "Na fase autônoma de liquidação de sentença 

(por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos 

honorários periciais" (REsp 1.274.466/SC, DJe 21/05/2014). 2. AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ; AREsp 901.330; Proc. 

2016/0094075-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso 

Sanseverino; DJE 25/10/2017).Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. ....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 832635 Nr: 6426-80.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/O, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis 

impugnou os documentos juntados pelo embargante na audiência (fls. 

351/634), sob o argumento de que operou a preclusão em relação à 

pretensa prova, em razão de ter sido juntado em fase processual 

inadequada (fls. 646).

 A argumentação do embargado não merece acolhimento.

 De acordo com o artigo 435 do CPC, “É lícito às partes, em qualquer 

tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer 

prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos 

que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a 

juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a 

contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou 

disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar 

o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em 

qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

Na hipótese, trata-se de documentos produzidos após o ajuizamento da 

demanda (Ata de Pregão realizado no dia 19/02/2018, e-mails trocados 

entre a empresa e os servidores do Município no ano de 2017, 

relacionados ao sistema APLIC/TCE), de modo que sua juntada é permitida 

nos termos do dispositivo acima mencionado.

Além do mais, mesmo após o momento processual oportuno, a orientação 

mais recente do STJ é no sentido de admitir a juntada de documentos 

desde que observado o contraditório e inexistente a má fé da parte que a 

requereu (AGRG no REsp 1.440.037/RN, relator Ministro Antônio Carlos 

Ferreira).

 No caso, o Município não comprovou a má fé da embargante, razão pela 

qual os documentos devem permanecer juntados nos autos.

 Assim, indefiro o pedido de desentranhamento dos documentos de fls. 

351/634 formulado pelo Munícipio às fls. 646.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha MARCOS DONIZETE (fls. 

645).

No mais, cumpram-se as deliberações determinadas na audiência de fls. 

342.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713922 Nr: 9071-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LOUDEANA MARQUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992MT, ORESTES MIRAGLIA CARVALHO - 

OAB:4792/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Intime-se a exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar o valor 

atualizado das Requisições de Pequeno Valor de fls. 247/248.

Após, tragam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 417149 Nr: 12778-35.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR
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 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDEA MT INSTITUTO DE DEFESA 

AGROPECUARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Intime-se o devedor/executado ALEXANDRE AUGUSTIN para efetuar o 

pagamento do valor de R$ 98,72, relativo aos honorários sucumbenciais, 

no prazo de quinze dias, sob pena do montante da condenação ser 

acrescido de multa no percentual de dez por cento e, também, de 

honorários de advogado de dez por cento, nos termos do artigo 523 do 

CPC.

3. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, intime-se 

o Estado de Mato Grosso para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

4. No mais, cumpra-se a decisão de fls. 246.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 713176 Nr: 8281-36.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO TECNICA DIESEL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DOS 

SANTOS - OAB:22.629 OAB/PR, CLEBER TADEU YAMADA - OAB:19012 

-PR

 VISTO.

Cumpra-se o despacho de fls. 321, intimando-se, pessoalmente, o 

requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, atender conforme determinado.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776290 Nr: 4738-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARILENE DOS REIS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 

SABATINI podendo ser encontrada na Rua General Mascarenhas de 

Morais, n° 196, Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 9 1 7 - 2 4 4 7  /  ( 6 6 )  3 4 1 0 - 0 6 4 9 ,  e - m a i l : 

angelamaria.sabatini@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela 

perita contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.... Válido ponderar também que existe uma grande quantidade 

de processos da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da 

conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido também será 

responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o 

pagamento de verba honorária em valor superior ao ora fixado, 

inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. Intimem-se 

as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC. Intime-se, ainda, o requerido para que pague os honorários periciais, 

através de depósito judicial (conta única), no prazo de 20 (vinte) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284039 Nr: 7461-03.2001.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR ALVES FILHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA JULIA 

BARKOSKI DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 

7461-03.2001.811.0003, Protocolo 284039, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 756714 Nr: 11313-78.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ZULEIDE KLIMACHESKI DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS - 

OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora AURILENE LOPES SOARES, 

podendo ser encontrada na Rua Dezessete, n° 713, Condomínio Terra 

Nova, bairro Colina Verde. Rondonópolis/MT, Cep: 78740-405, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 6 1 4 - 8 3 2 2  /  ( 6 6 )  3 0 2 7 - 9 3 3 5 ,  e - m a i l : 

aurylenesoares@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela perita 

contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou...Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) 

para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 13/07/2016, 

do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se mostra 

adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e do 

tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição da perita, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o requerido para que 

pague os honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), 

no prazo de 20 (vinte) dias...

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784875 Nr: 8109-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ELISABET MARIA FERREIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador LUIZ ANTÔNIO SILVIO PEREIRA, 

podendo ser encontrado na Rua Fernando Correia da Costa, n° 697, bairro 

Vila Aurora, Rondonópolis-MT, Cep: 78740-000, e nos telefones: (66) 

9605-6200 /  (66)  3426-9932 /  (66)  3421-6631 ,  ema i l : 

luizcontador@terra.com.br.Anoto que o cálculo a ser realizado pelo perito 

contador deve apurar o percentual correspondente à perda salarial do 

cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”....).Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais) para os honorários periciais, conforme Resolução Nº 232 de 

13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que tal valor se 

mostra adequado diante da complexidade do trabalho a ser desenvolvido e 

do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido ponderar também que 

existe uma grande quantidade de processos da mesma natureza 

(cobrança perda salarial decorrente da conversão cruzeiro real para 

URV) onde o requerido também será responsável pelo pagamento dos 

honorários periciais, de modo que o pagamento de verba honorária em 

valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em grave impacto 

nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do 

artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. Intime-se, ainda, o requerido para que 

pague os honorários periciais, através de depósito judicial (conta única), 

no prazo de 20 (vinte) dias....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782024 Nr: 7011-69.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EDUARDO ALMEIDA DA COSTA, VALDIRENY PIRES 

FERREIRA, ANTONIO ESPINDOLA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7.666-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perito o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, 

podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, 

Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 

9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.Anoto que o cálculo a ser 

realizado pelo perito contador deve apurar o percentual correspondente à 

perda salarial do cargo dos autores, em razão da conversão de cruzeiro 

real para URV, levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos 

meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do 

processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, 

razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do 

CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor 

as despesas que antecipou”...Ademais, fixo o valor de R$ 370,00 

(trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Válido 

ponderar também que existe uma grande quantidade de processos da 

mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da conversão 

cruzeiro real para URV) onde o requerido também será responsável pelo 

pagamento dos honorários periciais, de modo que o pagamento de verba 

honorária em valor superior ao ora fixado, inegavelmente importará em 

grave impacto nos cofres públicos. Intimem-se as partes desta decisão e 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito, se for o caso; indicarem assistente técnico e apresentarem 

quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. ..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 724279 Nr: 5271-47.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE DE MORAES ZUCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE - OAB:OAB/MT6358

 VISTO.

1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. A 

secretaria deverá comunicar ao Cartório Distribuidor a conversão para as 

devidas providências.

 2. Intime-se o(a) devedor(a) para efetuar o pagamento no prazo de 

quinze dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido de multa 

no percentual de dez por cento (10%), bem como honorários advocatícios, 

no mesmo percentual.

3. Não sendo efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, 

expeça-se mandado de penhora e de avaliação, intimando-se o(a) 

executado(a), na pessoa de seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o 

seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, 

podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737600 Nr: 420-28.2014.811.0003

 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: CLEONICE SELMA SOUZA DA SILVA

 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:

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 387093 Nr: 797-43.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALESSANDRO ARCANJO DOS SANTOS, 

MARIA MADALENA ARCANJO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE BERTASI MOREAL, JORGE RIBEIRO, 

ESTADO DE, EDUARDO NOGUEIROL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ALVES 

JUNIOR - OAB:9583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA SALGUEIRO 

SCHENFELDER SALLES - OAB:33.086, ARNALDO CONCEIÇÃO JUNIOR - 

OAB:15.471/PR, DANILLO HENRIQUE FERNANDES - OAB:9866/MT, 

GERSON VALERIO POUSO - OAB:PROCURADOR, JORGE LUIZ MAZETO 

- OAB:39343, SIMONIA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:11415/MT

 VISTO.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, e 

requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 794567 Nr: 12183-89.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA COSTA GAIOTO

 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 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO....No caso, tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem 

elaborados para apurar o percentual devido, deixo de intimar as partes e, 

desde já, nomeio como perita a contadora ÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA 

SABATINI podendo ser encontrada na Rua General Mascarenhas de 

Morais, n° 196, Vila Marilei, Rondonópolis-MT Cep: 78705-268, e nos 

t e l e fone s :  ( 6 6 )  9 9 1 7 - 2 4 4 7  /  ( 6 6 )  3 4 1 0 - 0 6 4 9 ,  e - m a i l : 

angelamaria.sabatini@gmail.com.Anoto que o cálculo a ser realizado pela 

perita contadora deve apurar o percentual correspondente à perda salarial 

do cargo da autora, em razão da conversão de cruzeiro real para URV, 

levando em conta a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994.No atual estágio do processo já se 

sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o devedor, razão pela qual 

deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, §2º do CPC, que prevê: “ a 

sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que 

antecipou”.Assim, o Estado de Mato Grosso, ora vencido, é o responsável 

pelo pagamento das despesas relativas à remuneração do perito contábil. 

.... Válido ponderar também que existe uma grande quantidade de 

processos da mesma natureza (cobrança perda salarial decorrente da 

conversão cruzeiro real para URV) onde o requerido também será 

responsável pelo pagamento dos honorários periciais, de modo que o 

pagamento de verba honorária em valor superior ao ora fixado, 

inegavelmente importará em grave impacto nos cofres públicos. Intimem-se 

as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição da perita, se for o caso; indicarem assistente 

técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do 

CPC..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764134 Nr: 15395-55.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LILIAM MARIA DE CAMARGO VIANA CARNEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.......Decido.Na hipótese dos autos, conforme já consignado às fls. 

161/163, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da autora, em razão 

da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a URV da data 

do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 

1994. Para realização da perícia, foi determinada a intimação do contador 

MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA, o qual acostou sua proposta de 

honorários às fls. 196.Embora conhecido o rigor e a qualidade técnica do 

trabalho do perito intimado, é certo que a sua proposta de honorários 

apresenta valor mais elevado do que o habitualmente praticado neste 

Juízo em casos semelhantes. Diante disto, substituo o perito nomeado nos 

autos, nomeando para o encargo o contador JOSÉ APARECIDO ALVES 

PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro 

Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700-220, e nos telefones: (66) 

3423-2995 / (66) 9984-4114, email: atrium.adv@brturbo.com.br.No atual 

estágio do processo já se sabe quem foi o vencido, isto é, já definido o 

devedor, razão pela qual deve ser aplicada a regra contida no artigo 82, 

§2º do CPC, que prevê: “ a sentença condenará o vencido a pagar ao 

vencedor as despesas que antecipou”...Ademais, fixo o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais) para os honorários periciais, conforme 

Resolução Nº 232 de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, uma 

vez que tal valor se mostra adequado diante da complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. . ..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 358379 Nr: 11563-29.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, JUPIA DE 

OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAILTON VILELA DE 

MORAES - OAB:4043-A/MT

 VISTO.

Intime-se o Município de Rondonópolis para, no prazo de 10 (dez) dias, 

informar o valor atualizado do débito exequendo, conforme determinado às 

fls. 2.083.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 806193 Nr: 16748-96.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON VANDER MARTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Analisando os autos, verifica-se que o acórdão de fls. 211/221 deu parcial 

provimento ao recurso de apelação interposto pelo requerido para 

determinar que “a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira 

seja realizada em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, 

observando-se o limite máximo de 11,98%, assim também o prazo 

prescricional (...)”.

 Como se vê, eventual percentual devido a título de perda salarial 

decorrente da conversão de cruzeiro real para URV deverá ser apurado 

em liquidação de sentença.

Assim, intime-se a parte autora para adequar o pedido de fls. 330 e 333 

aos termos do artigo 509 e seguintes do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 301345 Nr: 3232-29.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS FLORENCIANO SANTOS, MAURICIO 

HERICLES BARBOSA PENA, PATRICIA LAUERMANN, CLAUDIANA 

BARBOSA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, 

APARECIDO CESAR MARTINS DE OLIVEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, 

EDIVALDO MARTINS SOARES, EDINALDO MARTINS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT, MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - OAB:3.560-B, 

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT, 

POLLYANA DE PAULA E SILVA - OAB:12412/MT, POLLYANA DE 

PAULA E SILVA - OAB:OAB/MT 12.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT, 

PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora() CLAUDIANA BARBOSA 

BUENO e MAURICIO HERICLES BARBOSA PENA, ADVª. POLLYANA DE 

PAULA E SILVA, OAB/MT 12412,para no prazo de 5 (cimnco) dias 

Manifestar-se acerca da certidão do sr. Oficial.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 798938 Nr: 13880-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J M S FILHO, JOAQUIM MACHADO DA SILVA 

FILHO

 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): J M S FILHO, CNPJ: 01979772000180 e 

atualmente em local incerto e não sabido JOAQUIM MACHADO DA SILVA 

FILHO, Cpf: 31828248134, Rg: 0459757-5, Filiação: Joaquim Machado da 
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Silva e Eufrazia de Jesus da Silva, data de nascimento: 29/09/1964, 

brasileiro(a), natural de Ivolandia-GO, casado(a), vendedor, Telefone 

66-9961.8673. 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: 21/09/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de J M S 

FILHO e JOAQUIM MACHADO DA SILVA FILHO, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de IRREGULARIDADE DE 

ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8760/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

Dados do Débito: {Variaveis}_valorTotal_;R$ 41.376,69

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 338194 Nr: 6556-90.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE CASAGRANDA ME, JANETE 

CASAGRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDENÍCIO AVELINO SANTOS - 

OAB:15525

 Intimar o(a)(s) patrono(a)(s) da parte requerida, o advº(a) EDENÍCIO 

AVELINO SANTOS, OAB/MT 15525, para para efetuar o pagamento do 

débito, consistente nos honorários advocatícios que foi condenado na 

sentença de fls. 107-v, no prazo de quinze dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento) (artigo 475-J do CPC), bem como, para 

juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a matrícula atualizada do 

imóvel penhorado, o qual foi pedido para ser levado a leilão.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 435506 Nr: 4174-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C GEHLEN COMERCIO, TAIS CRISTINA 

GEHLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ...3. DispositivoI - Rejeito a exceção de pré-executividade apresentada, 

pelos fundamentos expostos.II - Intimem-se a excipiente desta decisão.III – 

Expeça-se o alvará, do valor bloqueado em fls. 108/109, em favor do 

exequente.IV - Bloqueio neste momento os veículos automotores em nome 

do devedor, por meio do sistema RENAJUD.V – Intimem-se as partes, da 

restrição realizada, podendo o executado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se.VI – Sem insurgência do devedor, intime-se o mesmo para, 

em 05 (cinco) dias, apresentar o bem para avaliação, perante Oficial de 

Justiça, sob pena de ser considerada, a sua ocultação, como ato 

atentatório à dignidade da justiça e caracterização de fraude à execução, 

art. 774, I do CPC. VII – Da avaliação, digam as partes, em 05 (cinco) 

dias.VIII – Sem impugnação à avaliação, manifeste-se o credor quanto a 

adjudicação, em 05 (cinco) dias, sendo que o silêncio implicará em 

aceitação tácita à adjudicação.IX – Não sendo apresentado o bem para 

avaliação, diga o exequente, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 725750 Nr: 6707-41.2013.811.0003

 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: EISA EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, FERNANDA COMELLI DE OLIVEIRA SOUZA - 

OAB:12782-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para no prazo legal, informar aos autos 

os dados bancários para expedição de alvará de levantamento em seu 

favor.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 435506 Nr: 4174-17.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C GEHLEN COMERCIO, TAIS CRISTINA 

GEHLEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, ATRAVÉS DO SEU ADVOGADO, a 

fim de manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da penhora do 

Veículo: Placa JZF 7087 MT, Marca YAMAHA/CRYPTON T105E.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 627074 Nr: 77-09.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOHN LENNON DE SOUZA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS 

- OAB:21614/O, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Intimação do advogado do réu, Doutor Marcelo Agdo Cruvinel, OAB/MT 

11.834, para apresentar as Razões Recursais do recurso interposto à 

f.424.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 662809 Nr: 11292-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ADRIANO CARDOSO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:37420

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da 

testemunha RODRIGO MARCOS DE OLIVEIRA MELO para o dia 27 de 

março de 2018, às 16:40 horas.

Requisite-se a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 
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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.: 670000 Nr: 2493-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTSON MARTIN GUTSCH, MARTHA DE 

JESUS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O

 Vistos, etc.

 Intime-se a defesa do querelante para que junte aos autos novo 

instrumento de procuração, devendo estar em estrita conformidade com o 

determinado no artigo 44 do CPP.

Após a juntada do novo instrumento de procuração, venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 625978 Nr: 8076-47.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO SILVA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Maura Rosa Pinto, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva da testemunha e interrogado o réu neste ato, declaro 

encerrada a instrução processual e concedo vista dos autos às partes 

para que apresentem seus memoriais finais no prazo legal e sucessivo de 

05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663208 Nr: 11679-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT

 Vistos, etc.

Diante da não intimação da testemunha Bruno Lopes Santana (fl. 15), não 

me resta outra alternativa senão redesginar a presente audiência para o 

dia 21 de maio de 2018, às 15h45min.

 Intime-se a testemunha Bruno Lopes Santana por hora certa.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 670000 Nr: 2493-42.2018.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTSON MARTIN GUTSCH, MARTHA DE 

JESUS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O

 Intime-se a defesa do querelante o Dr. Affonso Flores Shendroski- 

OAB/MT nº 21.669, para que junte aos autos novo instrumento de 

procuração, devendo estar em estrita conformidade com o determinado no 

artigo 44 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 663181 Nr: 11652-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILTON FERREIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3.764

 Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 14, não me resta outra alternativa senão 

redesginar a presente audiência para o dia 21 de maio de 2018, às 

16h00min.

Intime-se a testemunha Bruno Lopes Santana.

Oficie-se o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 642127 Nr: 3559-28.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYRA DE SOUZA CUNHA, ISAC FERNANDES 

DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que na audiência de instrução e julgamento 

do dia 21.11.2017 (fl. 155), o Ministério Público desistiu da oitiva da 

testemunha Charlles Rafael da Silva Campos e a defensoria Pública insistiu 

em sua oitiva e requereu vista dos autos para declinar seu atual endereço, 

razão pela qual foi concedido vista dos autos em 16/01/2018 para que 

declinar o atual endereço da mesma, no entanto, a defesa se manteve 

inerte.

Diante disso, decreto a preclusão da produção da prova testemunhal em 

relação à oitiva da testemunha Charlles Rafael da Silva Campos por parte 

da defesa.

Diante do interrogatório dos réus, declaro encerrada a instrução 

processual e concedo vista dos autos às partes para que apresentem 

seus memoriais finais no prazo legal e sucessivo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 658821 Nr: 7896-26.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO EMANUEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 Vistos, etc.

Diante do não comparecimento injustificado da testemunha Neide Monges 

da Silva Nascimento, devidamente intimada (fl. 142), bem como da 

ausência, também injustificada, da advogada constituída pelo réu, Dra. 

Erika Moraes de Lima, intimada à fl. 135, decreto a preclusão da prova 

testemunhal referente à testemunha Neide Monges da Silva Nascimento, e 

por consequência, declaro encerrada a instrução processual e concedo 

vista dos autos ao Ministério Público, após, intime-se a defesa para que 

apresentem suas alegações finais, no prazo igual e sucessivo de 05 

(cinco) dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648348 Nr: 8729-78.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI APARECIDA VALÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS Nº 8729-78.2016.811.0064 CÓDIGO: 648348

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): SIRLEI APARECIDA VALÉRIO

INTIMANDO: RÉ SIRLEI APARECIDA VALÉRIO, Cpf: 47421827153, Rg: 

6824218 SSP MT Filiação: Adolfo Valerio e Adelia Vaz Valerio, data de 

nascimento: 18/02/1973, brasileira, natural de Maringá-PR, Endereço: 

Atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA ACUSADA SIRLEI APARECIDA VALÉRIO, 

acima qualificada, para audiência que realizar-se-á no dia 10 de abril de 

2018, às 17h30min, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal.

 DECISÃO/DESPACHO: “Homologo a desistência da oitiva da testemunha 

Rene Souza dos Santos, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. 

Designo audiência de continuação para o dia 10 de abril de 2018, às 17:30 

horas. Embora ciente da audiência, intime-se a ré por hora certa e por 

edital. Requisite-se o policial militar Wesley Victor Rodrigues Brazão. 

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Vila Rica/MT, coma 

finalidade de proceder à oitiva do policial militar José Nobre Bandeira de 

Jesus. Saem os presentes intimados”

 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, Daniela Fraga de Melo 

Fonseca, Analista Judiciária, digitei.

Rondonópolis - MT, 13 de março de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661123 Nr: 9883-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO LUIS MORETTO, VALDECI ALVES 

BORGES, JOARES BERTHOLDO, RAUL MORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER SHIMOSAKAI - 

OAB:10386-b

 Vistos, etc.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do(s) réu(s) para o dia 22 de maio de 2018, às 17:00 horas.

Intime-se o(s) réu(s).

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.: 337525 Nr: 1329-86.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL DA SILVA OLIVEIRA, HERCULES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Vistos, etc.

Diante da não intimação da testemunha Bruna (fl. 180) e do policial militar 

aposentado Barros, bem como pelo não comparecimento do policial militar 

Ewerton (fl. 182), não me resta outra alternativa senão redesginar a 

presente audiência para o dia 21 de maio de 2018, às 14h50min.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que decline nos autos o 

atual endereço das testemunhas Bruna Dolores e Barros. Se declinado, 

autorizo desde já a expedição de mandados de intimação ou, se residirem 

em outras comarcas, cartas precatórias com a finalidade de procederem 

às suas inquirições.

Requisite-se o policial militar Ewerton.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 631416 Nr: 3502-44.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIGNA EUGÊNIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Henrique e Ariela, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Diante da oitiva da vítima, da informante e interrogado a ré neste ato, 

declaro encerrada a instrução processual e mantenho os autos conclusos 

em gabinete para proferir sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661832 Nr: 10436-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, ERICK MATHEUS 

ALVES DOS SANTOS, BRENDON DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15.193 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. GETULIO BALDOINO DA TERRA JÚNIOR- OAB/MT 

15.193, PARA QUE NO PRAZO APRESENTE ÀS RAZÕES RECURSAIS DO 

APELO INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 

10436-47.2017.811.0064- CÓDIDGO 661832, QUE FIGURA COMO RÉU 

ELDER PEREIRA MEDEIROS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 661832 Nr: 10436-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDER PEREIRA MEDEIROS, ERICK MATHEUS 

ALVES DOS SANTOS, BRENDON DE JESUS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:, GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15.193 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. ARY DA COSTA CAMPOS- OAB/MT 16.944/B PARA 

QUE NO PRAZO APRESENTE ÀS RAZÕES RECURSAIS DO APELO 

INTERPOSTO NOS AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 10436-47.2017.811.0064- 

CÓDIDGO 661832, QUE FIGURA COMO RÉU ERICK MATHEUS ALVES DOS 

SANTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638691 Nr: 491-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ALVES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:
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 (...)PENA DEFINITIVA35.Assim, fixo a pena final do réu em 01 ano de 

reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante 

da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da 

pena.36.Regime de pena: diante do quantum aplicado e tratando-se de 

condenado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do 

Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o cumprimento da 

reprimenda.(...)

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 657150 Nr: 6498-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS RODRIGUES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos, etc.

 Em face da existência de indícios satisfatórios da autoria e materialidade 

da prática dos delitos, que estratificam a existência de justa causa para a 

acusação — também conhecida como interesse de agir ou ‘fumus 

commissi delicti’ —, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos seus 

termos.

Expeça-se mandado de citação do acusado MATHEUS RODRIGUES 

VIEIRA para, querendo, apresente resposta à acusação, no prazo de 10 

(dez) dias, fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor 

para oferecê-lo.

Nos termos do art. 1.373, § 3° da CNGC, deverá constar no mandado de 

citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao acusado se ele 

pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um defensor 

público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar defensor.

Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu endereço 

residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins de futuras 

intimações.

Outrossim, oficie-se a autoridade policial para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realize a avaliação, ainda que indireta, dos objetos descritos na fl. 14 

(termo de entrega), bem como para que submeta a munição apreendido à 

teste de potencialidade lesiva/eficiência, ainda que por amostragem.

Cumpra-se o art. 1.453 da CNGC.

Defiro os demais pedidos formulados pelo MP.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intime-se. Notifique-se o MP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 648036 Nr: 8463-91.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAIRO DANNY SANTOS MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 Diante da ausência de intimação da vítima Ivonete Ferreira de Souza, 

redesigno este ato para o dia 16 de abril de 2018 às 14h30min.

 Quanto à ausência do réu, deixo de decretar sua revelia, vez que a 

justificou por meio do atestado juntado à fl. 142.

Oficie-se e expeça-se a competente carta precatória à comarca de 

Cambreúva-SP conforme requerido pelo ilustre membro do parquet à fl. 

143 a fim de proceder ao acompanhamento e ao interrogatório do réu.

Expeça-se ainda, o mandado de condução coercitiva à vítima Ivonete 

Ferreira de Souza, vez que, em ocasiões anteriores, tal despacho não 

fora observado.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 634726 Nr: 5996-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO CÉZAR SANTOS, SANDRA 

BARBOZA GUIMARÃES, FERNANDO QUERUBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14.924-MT

 Em consulta ao andamento processual das cartas precatórias enviadas 

às comarcas de Guiratinga-MT e Cascavel-PR, com o escopo de realizar a 

inquirição das testemunhas Marco dos Santos Rodrigues e Sebastião 

Carlos Nascimento Vieira, bem como de interrogar os réus, verifica-se que 

foram designadas audiências respectivamente para os dias 05/04/2018 e 

12/06/2018. Denota-se ainda, que a carta precatória enviada à comarca 

de Campo Novo do Parecis-MT a fim de proceder à inquirição da 

testemunha Agno Sergio Silva Santos foi recebida em 05/03/2018 e 

encontra-se conclusa em gabinete para designação de audiência.

Diante da ausência das testemunhas Ailton Ferreira e Márcio Barbosa 

Guimarães, redesigno este ato para o dia 16 de abril de 2018 às 13h30min.

Determino vista dos autos ao Ministério Público e à Defensoria Pública pelo 

prazo igual e sucessivo de 05 (cinco) dias para que se manifestem acerca 

da inquirição da testemunha Marcio Barbosa Guimarães.

Expeça-se o competente mandado de condução coercitiva em nome da 

testemunha Ailton Ferreira, vez que, embora intimado (fl. 131), não 

compareceu ou justificou sua ausência a este juízo.

Com a juntada das informações referentes ao endereço da testemunha 

Marcio Barbosa Guimarães, defiro desde já, a expedição do competente 

mandado de intimação ou, se residir em outra comarca, da carta precatória 

a fim de proceder à sua inquirição.

 Saem os presentes intimados.

Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 331687 Nr: 2498-45.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO FERNANDES DE OLIVEIRA 

SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN SILVA VITAL - 

OAB:49113 OAB-GO

 Intimação do Advogado Doutor WILLIAN SILVA VITAL - OAB:49113 

OAB-GO, para manifestar nos autos, no prazo legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653238 Nr: 2821-06.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEINIFER RODRIGUES PESSOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado da acusada, Dr. Ary da Costa Campos - OAB/MT 

nº 16.944-B da audiência designada nestes autos para o dia 30/04/2018, 

às 16:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 605954 Nr: 3763-14.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALINO LOPES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL APARECIDO 

GONÇALVES - OAB:17.580-MT

 Intimação do advogado do acusado, Dr. Rafael Aparecido Gonçalves - 

OAB/MT nº 17.580, da audiência designada nestes autos para o dia 

30/04/2018, às 13:30 horas.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 667706 Nr: 687-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN SILVA MATEUS, DHEYVISSON CESAR 

COSTA, LEANDRO FELIPE ALMEIDA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BADOINO DA SILVA 

TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 (...)INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO 

DENUNCIADO ALAN SILVA MATEUS.Por fim, analisando as defesas 

preliminares apresentadas pelos réus Leandro Felipe Almeida, 

Dheyvosson Cesar Costa (fls. 103/106) e Alan Silva Mateus (fls. 109/115), 

não vislumbro nenhuma das hipóteses de absolvição sumária estampada 

no art. 397 do Código de Processo Penal, portanto, mantenho o 

recebimento da denúncia e dou prosseguimento a presente ação penal. Na 

forma do art. 399 do Código de Processo Penal, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05.04.2018, às 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória.Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 661541 Nr: 10184-44.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Vistos.

Cuida-se de Guia de Execução Penal cuja pena privativa de liberdade foi 

substituída por restritivas de direitos.

 Assim, DESIGNO o dia 25/04/2018, às 14h00min, para realização da 

necessária audiência.

 Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 646822 Nr: 7507-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JONATHAN FERREIRA, Filiação: Anailda 

Justina Ferreira, data de nascimento: 04/07/1989, brasileiro(a), natural de 

Mineiros-GO, solteiro(a), aux. de produção, Telefone 9987-6742. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do recuperando acima qualificado para comparecer 

em audiência redesignada para o dia 10/04/2018, às 14h:30min na sala de 

audiência desta Quarta Vara Criminal sito a Rua Rio Branco, nº 2299, 

Bairro Jardim Guanabara, nesta comarca de Rondonópolis-MT.

Despacho/Decisão: PEP – Cód. 646822Vistos.Cuida-se processo 

Executivo de pena do recuperando JONATHAN FERREIRA, condenado a 

pena de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto.Contudo, aportou-se 

aos autos nova guia de execução penal oriunda da Terceira Vara Criminal, 

da Comarca de Anápolis/GO, com a condenação de 01 ano e 03 meses de 

reclusão, em regime inicial aberto, convertida por duas restritiva de direitos 

(fl. 69/75).Assim, considerando que a audiência designada para o dia 

28/06/2017, restou prejudica, ou seja, não se realizou por circunstância 

alheias a este Juízo, REDESIGNO o dia 10/04/2018, às 14h 30min, para 

realização de audiência admonitória e fixação das condições a serem 

cumpridas.Intime-se o recuperando no endereço constante nos autos, 

caso não seja localizado, INTIME-SE via edital.Dê-se vista ao Ministério 

Púb l i co .  In t ime-se  a  de fesa .Expeça-se  o  necessár io . 

Cumpra-se.Rondonópolis-MT, em 06 de dezembro de 2017.Tatyana Lopes 

de Araújo BorgesJuíza 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, Eduardo Mariano de 

Souza, digitei.

Rondonópolis, 13 de março de 2018

José Aparecido Ferreira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 653270 Nr: 2853-11.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMON SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Fellipe Batista 

Vilamaior - OAB:20699/O MT

 Nos termos do Provimento nº. 52/2007-CGJ - Art.1º. 11. Movimentação 

dos atos Processuais, que determina ao Gestor das Secretarias, 

independentemente de despacho judicial, proceder a movimentação 

processual, considerando a elaboração do cálculo de liquidação de pena, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar a Defesa constituída nos autos 

para posterior conclusão.

Semiaberto

Data base para progressão de regime 18/12/2017

Data para progressão de regime 04/03/2019

Data base para Livramento Condicional 09/07/2015

Data Livramento Condicional 28/05/2019

Pena Restante a partir da data Atual 7a 1m 20d

Pena Cumprida até data Atual 1a 6m 19d

Data do Término da Pena: 18/03/2025

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 664255 Nr: 12701-22.2017.811.0064

 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): POLIANA FERREIRA BIFI, ANTONIO GOMES DE 

SOUSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Considerando o teor da certidão do oficial de justiça (fls. 100), intimo o 

advogado Ary da Costa Campos, OAB/MT n.º 16.944/B, para apresentar 

defesa preliminar em favor da ré Poliana Ferreira, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 663821 Nr: 12289-91.2017.811.0064

 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): LUIZ FERNANDO ALMEIDA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616 MT

 Intimação do advogado do reu, Dr. DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - 

OAB/MT 15616, da designação da audiencia para o dia 10/04/2018 as 
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17:30 horas.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 340170 Nr: 3974-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Processo nº 3974-84.2011.811.0064 – Código 340170.

 Vistos etc.

 Considerando o teor das certidões de fls. 103/104, NOMEIO a Defensoria 

Pública, por seu digno Defensor Público, Maicom Alan Fraga Vendruscolo, 

observadas as formalidades legais, para apresentar Resposta à 

Acusação em favor do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Maio de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 340170 Nr: 3974-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 POSTO ISTO, nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, artigo 

109, inciso VI c/c 110, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda, o 

artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE ESTATAL quanto ao acusado JOSÉ CARLOS LOPES DOS 

SANTOS em razão de ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva 

estatal em perspectiva em relação unicamente ao delito do Art. 129, § 9º, 

do Código Penal.Transitada em julgado esta sentença, o que deverá ser 

certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.Se houver fiança prestada nos autos, 

declaro-a sem efeito, procedendo-se na forma do artigo 337 do CPP 

.Igualmente, determino que proceda-se com o recolhimento de eventual 

mandado de prisão expedido em desfavor do acusado neste processo, 

bem como baixas e necessárias anotações.Por fim, em relação ao delito 

descrito no Artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal, não ocorreu à 

prescrição, tendo em vista que a pena prevista ao referido delito é de 

reclusão, de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, e, em caso de eventual 

condenação, o acusado ostentar antecedentes criminais, o que justificaria 

aumento a exasperação da pena base. Assim, em caso de prescrição 

virtual apenas ocorreria em 08 (oito) anos, conforme dispõe o Artigo 109, 

IV, do Código Penal, assim, indefiro parcialmente o requerimento de fls. 

106/107. Dessa forma, no tocante ao crime descrito no Artigo 148, § 1º, 

inciso I, do Código Penal, dê-se vista dos autos à Defensoria Pública, para 

apresentar a resposta à acusação. Publique-se. Registre-se.Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 15 de agosto de 2017. Maria Mazarelo Farias 

Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 340170 Nr: 3974-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 340170

Vistos etc.

Inicialmente, consigno que o processo está tramitando apenas em relação 

ao crime descrito no Artigo 148, § 1º, inciso I, do Código Penal.

 Em relação ao crime descrito no Artigo 129, § 9º, do Código Penal foi 

julgado extinto em 15/08/2017, consoante se verifica da sentença de fls. 

114/116.

Ademais, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 117/118) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 25/10/2017, às 

15h30min.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de outubro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 340170 Nr: 3974-84.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 340170

Vistos etc.

 Ante o teor da cota ministerial de 129, designo audiência para o dia 

03/05/2018, às 14h30min.

Sem prejuízo, cumpra-se conforme solicitado no ofício de fls. 132.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 667812 Nr: 784-69.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI VIEIRA DA SILVA, VALDOMIRO 

VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETÚLIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JÚNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

Primeiramente, a defesa concordou que os depoimentos das testemunhas 

arroladas tanto pela defesa quanto pela acusação fossem tomados sem a 

presença dos acusados. E todos os depoimentos foram colhidos na 

presença do advogado das respectivas defesas.

Ademais, foram colhidos os depoimentos de Wanderson Lima Pereira e 

José Pereira de Souza Oliveira a título de informantes, visto que os 

mesmos declararam ser amigos íntimos do acusado Valdomiro Vieira da 
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Silva.

Por fim, dou por encerrada a presente instrução, nos termos do que 

dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto os 

debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

para as partes, iniciando-se pela acusação.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro 

Moreira – Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 322034 Nr: 233-07.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO INACIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 322034

Vistos em correição.

 Processo em ordem.

Devolvam-se os autos ao Ministério Público para apresentação dos 

memoriais.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de outubro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637656 Nr: 8459-88.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 637656

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 76.

 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.: 634988 Nr: 6202-90.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 634988

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 50.

 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.: 664798 Nr: 13157-69.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA LADISLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial de fl. 06, 

com fundamento no Artigo 316 do Código de Processo Penal, CONCEDO a 

LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado EDUARDO SILVA LADISLAU, 

mediante o cumprimento das seguintes condições:1.Comparecimento 

mensal em juízo para informar e justificar atividades; 2.Proibição de 

ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;Ressalta-se que em 

caso de descumprimento de alguma das condições acima descritas, 

poderá ser decretada a prisão preventiva do indiciado. Expeça-se o 

necessário ALVARÁ DE LIBERDADE PROVISÓRIA, observando-se, dentre 

outros, o disposto nos itens 7.15.3 e 7.15.5.2, ambos da CNGC.Nos termos 

do artigo 21 da Lei nº 11.340/2006, notifique-se a vítima para que tome 

ciência desta decisão (soltura do autuado), nos moldes do Enunciado nº 

0 9  d o  F O N A V I D  ,  i n f o r m a n d o - l h e  q u e  q u a l q u e r 

agressão/ameaça/perturbação por parte do autuado deverá ser 

imediatamente noticiada a este Juízo, para adoção das providências 

cabíveis, notadamente a expedição de mandado de prisão 

preventiva.Prestei, nesta data, as informações solicitadas através do 

Ofício nº 62/2017-GAB, que segue em anexo.Ciência ao Ministério Público. 

Intime-se.Cumpra-se, COM URGÊNCIA.Rondonópolis, 22 de setembro de 

2017. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634961 Nr: 6177-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 634961

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 54, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público, por seu digno Promotor de Justiça.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649924 Nr: 10161-35.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WYCLIFFE DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 649924

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 117.

 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, 14 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto
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Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 657689 Nr: 6963-53.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, 

RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em 

Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente ação 

penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 15 de Dezembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634961 Nr: 6177-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 634961

Vistos etc.

Defiro a cota ministerial de fls. 56.

Com efeito, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 10 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 637656 Nr: 8459-88.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTÔNIO FERREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 637656

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 79/81, deixando 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 02 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 649924 Nr: 10161-35.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WYCLIFFE DO NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 649924

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 120/122, 

deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 02 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 634988 Nr: 6202-90.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERAFIM RIBEIRO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 634988

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital, conforme certidões de fls. 53/55, deixando 

decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública, como curador 

especial para patrocinar a defesa do acusado.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 02 de Fevereiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N. 35/2018-cnpar

A Doutor a Rosângela Zacarkim dos Santos, Ju íza de Direito e Diretor a do 

Foro da Comarca de Sinop , Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,
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 CONSIDERANDO que a servidora Ana Lúcia Castilho Lopes , matrícula 

1958 , Técnica Judiciária PTJ, designada Gestor a Judiciári a Substitut a, 

estará afastada de suas funções por motivo de ter sido convocada pela 

CGJ-MT, para participar do Treinamento do Banco Nacional de Mandados 

de Prisão- BNMP 2.0, nos dias 19 e 20 de março de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR o s ervidor Marcos Ro gério Pereira, matrícula n. 5697 , Técnico 

Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor Judiciário Substituto, nos 

dias 19 e 20 de março de 2018;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 13 de março de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretor a do Foro

PORTARIA N. 36/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Cristiano Ribas Bonete, matrícula 13191, 

Técnico Judiciári o PTJ, designad o Gestor Judiciári o Substitut o, estará 

afastado de suas funções por motivo de ter sido convocad o pela 

CGJ-MT, para participar do Treinamento do Banco Nacional de Mandados 

de Prisão- BNMP 2.0, nos dias 19 , 20 e 21 de março de 2018;

 RESOLVE:

DESIGNAR a s ervidora Rosiane Tenório Barbosa, matrícula n. 5710, 

Auxiliar Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestor a Judiciári a 

Substitut aa, nos dias 19, 20 e 2 1 de março de 2018;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 13 de março de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 37/2018-cnpar

A Doutora Rosângela Zacarkim dos Santos, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Luzimeiry Tomaz Nazario , matrícula 

7199, Técnica Judiciária PTJ, designada Gestora Judiciária Substituta, 

estará afastada de suas funções por motivo de ter sido convocada pela 

CGJ-MT, para participar do Treinamento do Banco Nacional de Mandados 

de Prisão- BNMP 2.0, nos dias 19 e 20 de março de 2018;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Elair Fátima Veiga da Fonseca Florentino, matrícula 

n. 5526, Técnico Judiciário PTJ, para exercer a Função de Gestora 

Judiciári a Substitut a, nos dias 19 e 20 de março de 2018;

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 13 de março de 2018

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito e Diretora do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 290302 Nr: 2487-22.2017.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FORTGREEN COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER TADEU YAMADA - 

OAB:19012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, defiro o pedido de restituição do valor recolhido de R$ 

4.667,57 (quatro mil seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete 

centavos),devidamente corrigidos, recolhidos por meio da Guia n. 97569, 

referentes aos valores pagos e não utilizados.Comunique-se ao 

Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça para que 

proceda à restituição do valor referente ao pagamento da guia não 

utilizada, encaminhando-se os documentos necessários.Aportando aos 

autos a comunicação acerca da efetivação da restituição, cientifique-se o 

requerente.Após, ARQUIVEM-SE estes autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003221-12.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SLIMSTONE INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA 

(DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELI APARECIDA LERMENN LTDA - ME (DEPRECADO)

FRANCIELI APARECIDA LERMENN (DEPRECADO)

ELIANE SIQUEIRA ROCHA (DEPRECADO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001537-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GARCIA ONOFRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos etc. 

Embora conste ordinariamente o nome do autor na lista de credores em ID 

n.° 4267341 do processo principal como credor trabalhista mensal relativo 

a um salário, de ver que sua situação dele modificou-se, visto que foi 

dispensado sem justa causa, como constatado pelos documentos 

coligidos com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, sagrando-se 

vitorioso na quantia ora em habilitação. Portanto, trata-se de habilitação 

retardatária de crédito, apresentada antes da homologação da assembleia 

geral de credores, na qual será tratada como impugnação tempestiva de 

crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 11.101/2005. Desta feita, 

determino o apensamento desta habilitação de crédito à recuperação 

judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, intimando-se a recuperanda e o 

administrador judicial. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001590-40.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CAMARGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos etc. 

Embora conste ordinariamente o nome do autor na lista de credores em ID 

n.° 4267341 do processo principal como credor trabalhista mensal relativo 

a um salário, de ver que sua situação dele modificou-se, visto que foi 

dispensado sem justa causa, como constatado pelos documentos 

coligidos com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, sagrando-se 

vitorioso na quantia ora em habilitação. Portanto, trata-se de habilitação 

retardatária de crédito, apresentada antes da homologação da assembleia 

geral de credores, na qual será tratada como impugnação tempestiva de 

crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 11.101/2005. Desta feita, 

determino o apensamento desta habilitação de crédito à recuperação 

judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, intimando-se a recuperanda e o 

administrador judicial. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013655-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA REGINA MARTINS OAB - RS0034607A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA TEIXEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente ao pagamento 

da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013661-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI TEIXEIRA FRANCISCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1013661-11.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, com 

pedido de tutela antecipada, proposta por ERLI TEIXEIRA FRANCISCO em 

face de BV FINANCEIRA S/A – CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, alegando que, em 02/02/2015, firmou com o requerido a 

Cédula de Crédito Bancário nº 390841259, com garantia de alienação 

fiduciária, a qual possui abusividade contratual diante da cobrança de 

juros capitalizados e a utilização da Tabela Price. Afirma que efetuou o 

pagamento de 30 (trinta) parcelas, no valor de R$1.206,99 (um mil, 

duzentos e seis reais e noventa e nove centavos) cada, restando 06 

(seis) parcelas para quitação da obrigação, porém, sente-se lesada em 

continuar pagando o referido valor. Apresenta o valor incontroverso das 

parcelas restantes (R$296,41 – duzentos e noventa e seis reais e 

quarenta e um centavos), pugnando pela autorização judicial para o 

depósito desse montante em juízo. Diante dos fatos, pugna pela 

concessão de tutela de urgência para que seja determinada a intimação do 

requerido para que se abstenha de incluir o nome da requerente nos 

órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, e a manutenção 

da requerente na posse do veículo. No mérito, pugnou pela revisão do 

contrato, com a substituição do método de amortização da dívida da 

Tabela Price para a Tabela Gauss e declarada nulas as taxas e tarifas não 

contratadas. DECIDO. Primeiramente, sem prejuízo de ulterior revogação, 

com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da gratuidade 

judiciária, uma vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, 

§§ 1º, 3º e 4º, conforme declarações do Id 11160712. O art. 300 do 

CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015), cuja incidência, sendo norma de caráter 

processual, é imediata aos processos em curso, estabelece que a tutela 

de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem 

a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do 

referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não será concedida se 

houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Com tais 

considerações, verifico, no caso vertente, que é de rigor o indeferimento 

do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, uma vez que 

ausentes os requisitos legais autorizadores para tanto, constantes do 

artigo 300 do CPC/2015. Sustenta a requerente que o contrato objeto da 

demanda contém cláusulas abusivas, notadamente aquelas relativas aos 

juros capitalizados, bem como utilização da Tabela Price, pelo que, postula 

pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o 

requerido se abstenha de incluir o seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito. Pugna pela manutenção na posse do veículo e requer autorização 

para o depósito em juízo das parcelas vincendas, no valor incontroverso, 

de R$296,41 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). 

Analisando os documentos acostados à inicial, verifico que a requerente 

aderiu ao contrato de financiamentos/cédula de crédito bancário, com os 

encargos a ele inerentes, não demonstrando, prima facie, a suposta 

ilegalidade na cobrança, o que seria necessário ao deferimento da medida 

pleiteada. Diante disso, eventual ilegalidade quanto à capitalização e à 

utilização da Tabela Price será analisando quando do julgamento do mérito 

da lide, já que, a princípio, tais cobranças não são indevidas. De igual 

modo, não é possível acolher a pretensão de depósito valor inferior ao 

contratado para fins de elidir a mora. Nesse sentido, tem-se a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO - REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO DE VALOR 

INCONTROVERSO - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE BUSCA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

SEM DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DECISÃO 

GUERREADA - REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para se 

afastar os efeitos da mora, mantendo o agravante na posse do bem e 

obstando ou excluindo as anotações restritivas de crédito realizadas em 

seu nome, é necessário que os depósitos correspondam às prestações 

pactuadas. Se o agravante pretende apenas a rediscussão da matéria já 

apreciada no agravo de instrumento, não demonstrando qualquer erro ou 

injustiça na decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.” (STJ - AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO 
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DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO 

IMPROVIDO. (...) A consignação de valor inferior ao pactuado não tem o 

condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a 

inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem 

como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o 

bem. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, 

impõe-se a sua manutenção.” (TJMT - AI 99985/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). Ademais, é 

imprescindível que seja oportunizando o direito ao contraditório e a ampla 

defesa do requerido, de modo que, somente após regular instrução 

probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte. Nesse 

sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

ORDINÁRIA COM TUTELA ANTECIPADADA – EXCLUSÃO DO NOME DA 

PARTE DOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – 

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DEMONSTRADA DE PLANO – 

DEVER DE CAUTELA – PRESENÇA – NECESSIDADE DE MAIOR 

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Se a questão controvertida suscitada pelo agravante 

demanda dilação probatória, inviável sua análise antes da instrução do 

feito. Para que seja deferida a tutela antecipada, deve o requerente 

demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.” 

(TJ/MT, AI 107566/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). Posto isso, 

INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ademais, deixo de 

designar a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil, uma 

vez que é improvável a conciliação nesta fase processual. Cite-se o 

requerido dos termos da ação, cientificando-o de que poderá apresentar 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. Decorrido o prazo 

de resposta, manifeste-se o requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir, 

no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001590-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CAMARGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos etc. 

Embora conste ordinariamente o nome do autor na lista de credores em ID 

n.° 4267341 do processo principal como credor trabalhista mensal relativo 

a um salário, de ver que sua situação dele modificou-se, visto que foi 

dispensado sem justa causa, como constatado pelos documentos 

coligidos com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, sagrando-se 

vitorioso na quantia ora em habilitação. Portanto, trata-se de habilitação 

retardatária de crédito, apresentada antes da homologação da assembleia 

geral de credores, na qual será tratada como impugnação tempestiva de 

crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 11.101/2005. Desta feita, 

determino o apensamento desta habilitação de crédito à recuperação 

judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, intimando-se a recuperanda e o 

administrador judicial. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1001537-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS GARCIA ONOFRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA ANA ZAMBIAZI OAB - MT11106/B (ADVOGADO)

ROBERTO CARLOS MELGAREJO DE VARGAS OAB - MT0007429A 

(ADVOGADO)

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA BRUNETTO OAB - MT20128/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680/O (ADVOGADO)

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222/-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO DECISÃO Vistos etc. 

Embora conste ordinariamente o nome do autor na lista de credores em ID 

n.° 4267341 do processo principal como credor trabalhista mensal relativo 

a um salário, de ver que sua situação dele modificou-se, visto que foi 

dispensado sem justa causa, como constatado pelos documentos 

coligidos com a inicial, quando promoveu ação trabalhista, sagrando-se 

vitorioso na quantia ora em habilitação. Portanto, trata-se de habilitação 

retardatária de crédito, apresentada antes da homologação da assembleia 

geral de credores, na qual será tratada como impugnação tempestiva de 

crédito, a teor do art. 10, § 5. °, da Lei n.° 11.101/2005. Desta feita, 

determino o apensamento desta habilitação de crédito à recuperação 

judicial de n.° 1002346-20.2016.8.11.0015, intimando-se a recuperanda e o 

administrador judicial. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade 

de Justiça, defiro-a. Nada impede, contudo, pelo contrário, recomenda que 

eventuais interessados, se tiverem dados convincentes, contestem a 

benesse ora alcançada pela parte requerente. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop – MT, 13 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186730 Nr: 7938-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro 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.

 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC.

 Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no 

art. 711, parágrafo único do CPC.

 Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada.

Por fim, restando infrutífera as diligências acima, defiro subsidiariamente a 

pesquisa no sistema INFOJUD, de modo a obter as 03 últimas declarações 

de imposto de renda da parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.
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Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154156 Nr: 2137-44.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE APARECIDA PASQUALETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JD. RECUPERAÇÕES, JUVENCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:MT 6.317-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/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 exequente de modo menos oneroso para o executado 

(art. 805 do CPC), 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, em nome da parte executada JD. 

Recuperações, inscrita no CNPJ n.º 08.890.146/0001-61 e Juvêncio da 

Silva, inscrito no CPF n.º 502.722.411-72, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 13.157,84 (treze mil, cento e cinquenta e sete 

reais e oitenta e quatro centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a 

este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

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 processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160277 Nr: 7651-75.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMY CAROLINE BIAZAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 exequente de modo menos oneroso para o executado 

(art. 805 do CPC), 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, em nome da parte executada Thamy Caroline 

Biazão, inscrita no CPF n.º 015.410.311-05, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 14.542,92 (quatorze mil, quinhentos e 

quarenta e dois reais e noventa e dois centavos). Se exitoso o bloqueio de 

importância, determino seja transferida para a conta depósitos judiciais, 

vinculando-a a este processo, com a lavratura do termo de penhora nos 

autos e sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

INTIME-SE a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso a parte executada não 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 processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 9853 Nr: 3289-50.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRANICE REGINA PRADO RIBERIO - ME, 

IRANICE REGINA PRADO RIBEIRO, NILTON NORA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 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 exequente de modo menos oneroso para o executado 

(art. 805 do CPC), 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, em nome da parte executada Iranice Regina 

Prado Ribeiro - ME, inscrita no CNPJ n.º 01.639.548/0001-49; Iranice 

Regina Prado Ribeiro, inscrita no CPF n.º 496.608.889-53 e Nilton Nora 

Ribeiro, inscrito no CPF n.º 389.644.739-49, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 216.656,24 (duzentos e dezesseis mil, 

seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Se exitoso 

o bloqueio de importância, determino seja transferida para a conta 

depósitos judiciais, vinculando-a a este processo, com a lavratura do 

termo de penhora nos autos e sequente intimação das partes. Se 

penhorados valores, informe imediatamente à conta depósitos judiciais, 

para as medidas de mister.

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 processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 95568 Nr: 2622-49.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARCIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO FIAT S/A, TROPICAL COMÉRCIO 

DE VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 10.661

 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 
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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 exequente de modo menos oneroso para o executado 

(art. 805 do CPC), 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, em nome da parte executada Consórcio Fiat 

S.A., inscrita no CNPJ n.º 60.701.190/0001-04, até o limite do crédito em 

execução, na quantia de R$ 2.671,79 (dois mil, seiscentos e setenta e um 

reais e setenta e nove centavos). Se exitoso o bloqueio de importância, 

determino seja transferida para a conta depósitos judiciais, vinculando-a a 

este processo, com a lavratura do termo de penhora nos autos e 

sequente intimação das partes. Se penhorados valores, informe 

imediatamente à conta depósitos judiciais, para as medidas de mister.

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 processo sem julgamento do 

mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158694 Nr: 5915-22.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJM-M, AJM

 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: SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 Vistos etc.

Defiro 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 dias.

 Se aceito o bem constritado, penhore-se, mediante termo nos autos, 

intimando-se a parte executada, inclusive acerca do seu encargo como 

depositário judicial, ressalvada a possibilidade, justificadamente, de o bem 

ser entregue a parte exequente sob a mesma responsabilidade, qual seja, 

depositário judicial, na forma do art. 840, § 2º do CPC.

 Em se tratando de execução judicial, aplicam-se à espécie, por força no 

art. 711, parágrafo único do CPC.

 Sobre a avaliação, digam as partes em 10 dias, sobretudo a credora se 

pretende adjudicação ou indicando desde logo a forma de alienação 

pretendida.

 Não sendo requerida a adjudicação e nada mais reclamado, aos demais 

atos de alienação pela forma que foi indicada.

Por fim, restando infrutífera as diligências acima, defiro a pesquisa no 

sistema INFOJUD, de modo a obter as 03 últimas declarações de imposto 

de renda da parte executada.

Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, o qual passará a correr em segredo 

de justiça, devendo a secretaria proceder com o necessário para 

identificação visual de tal condição.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 dias.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001716-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IGO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA REGINA BONATTO OLIVEIRA OAB - MT21767/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001716-90.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: IGO ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. De ver que 

o presente feito foi distribuído equivocadamente a este juízo, visto que a 

matéria que se trata a ação, cuja competência é exclusiva da Vara 

Especializada da Fazenda Pública – 6ª Vara Cível, tendo o Município de 

Sinop-MT e o Estado de Mato Grosso no polo passivo. Isto posto, não 

sendo competência deste juízo, determino seja o feito redistribuído para lá 

sem demora. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de março de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003449-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (RÉU)

NATALINA SALVATO PERUZZI (RÉU)

TEREZINHA DE MOURA TRZINSKI (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1003449-62.2016.8.11.0015 

AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: NOVA AGRICOLA COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA, NATALINA SALVATO PERUZZI, TEREZINHA DE 

MOURA TRZINSKI Vistos etc. O preparo da causa é pressuposto de 

constituição e validade da relação jurídica processual, sem o que esta não 

se consubstancia, cuja a prova deverá instruir a inicial. Dicção dos arts. 

320 e 321 do CPC. A ausência deste pressuposto é causa de extinção do 

processo, a teor do art. 485, inciso IV, do CPC, sendo 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”, a teor do art. 290, equivalendo ao indeferimento da 

inicial, conforme dispõem os arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, todos do 

mesmo Diploma Instrumental. Isto posto, DETERMINO à parte autora para, 

querendo, no prazo de 15 dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição do presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 13 de março de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001397-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL MARCELINO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001397-25.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: JOEL MARCELINO DA SILVA Vistos 

etc. De plano, verificado a inexistência da comprovação da mora, uma vez 

que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso da 

documentação contratual e qualificação da parte requerida. A 

comprovação da mora é condição da ação de busca e apreensão, pelo 

que não sendo demonstrado que a notificação extrajudicial foi entregue no 

endereço do devedor, o processo, depois de ultrapassado o prazo de 

emenda, deverá ser extinto sem resolução de mérito, com o indeferimento 

da petição inicial. Nesse sentido o arresto compilado com destaque em 
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negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO- 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA - 

NOTIFICAÇÃO E PROTESTO NÃO ENTREGUE ‘NÃO PROCURADO’ – 

EDITAL PUBLICADO EM COMARCA DIVERSA – DETERMINAÇÃO DE 

EMENDA À INICIAL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não 

comprovada a constituição em mora do devedor, por protesto ou 

notificação extrajudicial enviada no endereço informado no contrato, 

acertada a determinação de emenda à inicial, sob pena de indeferimento”. 

(TJMT-AI 125273/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015). 

Dessa forma, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

comprovar a mora da parte requerida, nos termos do art. 2º, § 2º, do 

Decreto-Lei n.º 911/69, sob pena de cancelamento da distribuição do 

presente feito, nos termos dos arts. 290 e 321 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 13 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013628-21.2017.8.11.0015

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:

ANTONIA BALBINO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1013628-21.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ANTONIA BALBINO DE ARAUJO Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão 

de rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca Fiat, modelo 

Strada Working CD, ano 2014, chassi 9BD578341F7892220, placa 

QDG6099, cor PRATA, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em 

virtude de um financiamento no valor de R$ 17.000,00, em 36 prestações 

mensais, com vencimento final em 05/11/2018, mediante Contrato de 

Financiamento nº 4383781749, se tornando inadimplente em 05/06/2017, 

garantido por alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia 

inclusa do instrumento contratual, incorrendo em mora conforme 

documentação apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. 

O bem está suficientemente descrito no contrato, sendo que este 

instrumento, por sua vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de 

trânsito com atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma 

dos arts. 1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada, 

constituída por meio de notificação extrajudicial encaminhada por 

intermédio do correio à parte devedora, bem como pelo instrumento de 

protesto deixa clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, 

atendidos os requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em 

mora; e o bem, suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi 

devidamente registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente 

encontra-se alienado fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei 

n.° 911/1969 e do Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, 

expeça-se mandado de busca a apreensão, depositando-se o bem com o 

requerente, o qual deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação 

deste juízo. Nos termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de 

outubro de 1969, executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na 

forma eleita, para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias; e, se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, 

em cinco (05) dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte 

autora livre do ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de março de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001074-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001074-20.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA Vistos etc. Ação de Busca e Apreensão de 

rito especial pelo Decreto-Lei n.° 911/1969, com as alterações 

processadas pela Lei n.° 10.931/2004, de um veículo, marca Citroen, 

modelo C3 Flex Exclusive 1.4 8V A/G 4P, ano 2011/2012, chassi 

935FCKFVYCB529725, placa OAT9130, cor PRATA e Renavam n.º 

353337102, melhor descrito nos autos, com pleito liminar, em virtude de um 

financiamento no valor de R$ 21.539,97, em 36 prestações mensais, com 

vencimento final em 09/12/2018, mediante Contrato de Financiamento nº 

2946327657, se tornando inadimplente em 09/10/2017, garantido por 

alienação fiduciária do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do 

instrumento contratual, incorrendo em mora conforme documentação 

apresentada. É breve síntese. Decido a pretensão liminar. O bem está 

suficientemente descrito no contrato, sendo que este instrumento, por sua 

vez, sugere os autos, foi registrado na repartição de trânsito com 

atribuição para o controle dessa espécie de veículo, na forma dos arts. 

1.361 a 1.368 do Código Civil. A mora da parte demandada, constituída por 

meio de notificação extrajudicial encaminhada por intermédio do correio à 

parte devedora, conforme se vê do id n.º 11774278, p. 08/09, bem como 

pelo instrumento de protesto de mesmo número de identificação à p. 07 

deixa clara a constituição da mora. Nestas circunstâncias, atendidos os 

requisitos legais, com a parte requerida inadimplente e em mora; e o bem, 

suficientemente descrito no contrato, cujo instrumento foi devidamente 

registrado no DETRAN, a confirmar que efetivamente encontra-se alienado 

fiduciariamente. Assim, nos termos do Decreto-Lei n.° 911/1969 e do 

Código Civil, defiro liminarmente a medida. Para tanto, expeça-se mandado 

de busca a apreensão, depositando-se o bem com o requerente, o qual 

deverá ser mantido na Comarca até ulterior deliberação deste juízo. Nos 

termos do art. 3.° e §§ do Decreto-Lei n.° 911, de 1.° de outubro de 1969, 

executada a medida liminar, cite-se a parte requerida, na forma eleita, 

para, caso queira, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias; e, 

se lhe aprouver, pagar a dívida pendente integralmente, em cinco (05) 

dias, hipótese na qual o bem lhe será restituído pela parte autora livre do 

ônus. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 14 de março de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito Jq

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000365-53.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCENE FATIMA LONZYNSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO FALCONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000365-53.2016.8.11.0015 

EXEQUENTE: LUCENE FATIMA LONZYNSKI EXECUTADO: ROGERIO 

FALCONI Vistos etc. De ver que o mandado de penhora, avaliação e 

intimação de id. 10510844 foi expedido com endereço do executado 

diverso daquele informado na inicial. De igual forma, a certidão do oficial 

de justiça de id. 11013658 não logrou êxito, haja vista o endereço 

constante ter sido indicado de forma equivocada. Assim, a fim de evitar 

frustração no recebimento do crédito exequendo, determino a expedição 

de novo mandado de penhora, avaliação e intimação do imóvel indicado 

pela requerente no id. 11058055, sendo: “APARTAMENTO de n° 32, 

situado no 3° pavimento superior do Edifício Cajueiros, n° 960, edificado de 

frente para a Rua dos Cajueiros, esquina com a Rua das Orquídeas, de 

propriedade do executado”. Entretanto, deverá a parte requerente, no 

prazo de 05 dias, recolher o valor referente a diligência do oficial de 

justiça, uma vez que não constou o endereço correto, conforme 

mencionou na petição de id. 11058055. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop – 

MT, 13 de março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001863-19.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON PAIVA RODRIGUES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANI LOPES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1001863-19.2018.8.11.0015 

REQUERENTE: ADEMILSON PAIVA RODRIGUES REQUERIDO: JEOVANI 

LOPES DA COSTA Vistos etc. Ação cautelar com pedido de tutela de 

urgência em caráter antecedente, objetivando assegurar direito de 

propriedade do requerente, mediante a busca, apreensão e remoção do 

bem móvel indicado no instrumento de compra e venda com reserva de 

domínio de id. 12169178. Relatado. Decido. O contrato de compra e venda 

com reserva de domínio, previsto no art. 521 e seguintes do Código Civil é 

aquele pelo qual as partes convencionam que, até o pagamento integral do 

preço ajustado, o vendedor reserva para si a propriedade do bem móvel. 

Entretanto, o vendedor somente poderá executar a cláusula após 

constituir o comprador em mora, por meio do protesto do título ou por 

interpelação judicial, conforme disposto no art. 525 do mesmo Codex. 

Nesse sentido, segue aresto compilado, ora com destaque em negrito: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM 

MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. 

COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. 

Ação ajuizada em 23/06/2014. Recurso especial interposto em 26/04/2016. 

Autos conclusos em 30/09/2016. 2. A mora do comprador, na ação 

ajuizada pelo vendedor com o intuito de recuperação da coisa vendida 

com cláusula de reserva de domínio, pode ser comprovada por meio de 

notificação extrajudicial enviada pelo Cartório de Títulos e Documentos. 3. 

Recurso especial provido, para reestabelecer os efeitos da decisão 

interlocutória que deferira o pedido liminar de apreensão e depósito do 

bem”. (STJ - REsp 1629000/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017). Todavia, sem delongas, 

malgrado a insurgência advogada, verifico que a exordial não preencheu 

os requisitos legais exigíveis, visto que não comprovada a mora da parte 

requerida. Portanto, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, 

devendo a parte autora comprovar a mora do requerido, sob pena de 

indeferimento do pedido almejado. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 14 de 

março de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002553-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEY RODRIGUES FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE TAGLIAMENTO PINAS OAB - MT19070/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOINIR BAU (RÉU)

 

Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e artigo 1.205 da 

CNGCGJ/MT, que intimo o advogado do autor para que promova a 

distribuição da Carta Precatória com a finalidade de citação/intimação do 

requerido, a qual se encontra disponível no documento ID 11604682, 

juntando posteriormente aos autos a comprovação da referida 

distribuição.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012207-93.2017.8.11.0015

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:

ERACEMA KLEIN DA ROSA (REQUERIDO)

 

Certifico autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, ante o teor da petição juntada pelo autor no documento Id 

12210751, INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, recolher o valor de R$ 1.300,00 referente ao ressarcimento 

de diligência requerida pela Oficial de Justiça no documento Id 11943650 , 

po r  me io  d e  g u i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  d o  T J M T 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao) ou pela 

Central de Mandados desta comarca, nos termos do Provimento nº 7/2017 

– CGJ, posteriormente juntando aos autos a guia e o comprovante de 

pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009735-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (RÉU)

NELI TEREZINHA DORE BACHINSKI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

 

Processo nº 1009735-22.2017.8.11.0015. Autora: Paranaíta Ribeirãozinho 

Transmissora de Energia S/A. Réus: Eloi Domingos Bachinski e Neli 

Terezinha Dore Bachinski. Reporto-me à decisão proferida em 06.10.2017 

(Doc. Id. 10172636), que concedeu, liminarmente, a imissão de posse da 

autora sobre a fração sub judice (faixa de LTCP MV06 0036, com 

8,3092ha) do imóvel rural (área de terras) descrito na matrícula nº 18.757 

do CRI local e nomeou perito o Engenheiro Civil João Gheller para proceder 

à avaliação da fração de terras, nos termos do art. 14, caput, do 

Decreto-Lei nº 3.365/1941, sendo que em 17.10.2017 (Doc. Id. 10315393), 

foi apresentada proposta de honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), depositados pela autora aos 24.10.2017 (fls. 

10420063/10420079). Em 07.11.2017 (Doc. Id. 10611537), foi cumprido o 

mandado de imissão da autora na posse da fração de terras objeto da 

ação e citado o réu Eloi Domingos Bachinski. Os réus apresentaram 

resposta em 29.11.2017 (Doc. Id. 10906846), aduzindo, em síntese, que o 

valor oferecido pela autora a título de indenização “é totalmente injusto e 

incompatível com o valor das terras da região (...) uma vez que o valor 

apontado pelo próprio Incra/MT no ano de 2015 (http://www. 

incra.gov.br/noticias/incramt-atualiza-planilha-referencial-de-preco-de-terr

a-no-estado) para terras na região teria um valor médio da terra nua da 

qualidade das referidas terras seria por ha em torno de R$ 28.000,00 

(Vinte e oito mil reais)” e “os Requeridos terão a inutilizarão daquele 

pedaço de terras, uma vez que, terão de dispor de outro pedaço de terras 

para recompor a reserva ambiental que será tolhida com a servidão, e o 

referido talhão não lhes servirá para nada, uma vez que ficará isolado 

dentro da reserva” [sic, Doc. Id. 10906846]. Ao final, “os Requeridos 

impugnam o valor depositado previamente, requerendo, desde já, a 

produção de prova pericial, a fim de apurar-se a justa indenização: pelo 

valor da servidão; do lucro cessante que absorverá tendo em vista que 

terá de destinar terras agriculturáveis para substituírem a reserva legal; a 

justa indenização para a recomposição de área equivalente que se 

destinará a substituição da reserva legal que será suprimida. Nesse 

sentido, sejam intimadas as partes para apresentação de quesitos e 

indicação de assistente técnico, bem como o deferimento de prova oral e 

documental, para comprovar o alegado” [sic, Doc. Id. 10906846], porém, 

pleitearam pelo levantamento de 80% (oitenta por cento) do valor 

depositado pela autora. Por sua vez, a autora impugnou a contestação em 

20.12.2017 (Doc. Id. 11237788), alegando que as discussões referentes à 

avaliação da área serão dirimidas quando da realização da perícia judicial 

que será realizada, reiterando os termos da petição inicial, 

manifestando-se pelo prosseguimento da ação, e requerendo “que a parte 

requerida promova a juntada dos documentos comprobatórios, quais 

sejam; a cópia da matrícula atualizada do imóvel expropriado em seu nome, 

cópia do comprovante de pagamento do último ITR e CCIR, bem como 

requer a expedição de edital para publicação com prazo de 10 dias, nos 

termos do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41, para que seja, então, 

expedido o alvará em nome dos requeridos a fim de que seja levantada a 

quantia de 80% do valor depositado, por ser esta medida de direito” [sic, 

Doc. Id. 11237788]. Em 22.01.2018 (Doc. Id. 11416213), os réus arguiram 

que não lhes foi oportunizado se manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, aceita unilateralmente pela autora, e questionaram a 

capacidade técnica do perito nomeado pelo juízo, manifestando-se pelo 
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adiamento da pericia e intimando-se o engenheiro para “especificar se 

possui qualificação técnica para responder questões sobre: a) Dos 

possíveis efeitos da instalação da rede que gerarão emissões superiores 

a um microtesla pelo fluxo magnético - densidade do fluxo magnético 

formado pela corrente elétrica que passa pelos cabos nas redes de alta 

tensão-, bem como as distâncias mínimas para construção de moradias; e 

se o local que se busca construir a rede seria a menos agravante a 

propriedade dos Requeridos; b) Reserva legal e seu valor; c) A Contagem 

de recomposição de área agriculturável a fim de suprir a área da pretensa 

servidão que antes era reserva legal; d) A possibilidade de 

reflorestamento da área de servidão, após a instalação da rede; e) 

Interferências nas comunicações – celular, rádio, satélite - em virtude da 

instalação das linhas” [sic] e reiterando o pedido de levantamento de 80% 

(oitenta por cento) do montante depositado pela autora a título de caução. 

O perito judicial, em 24.01.2018 (Doc. Id. 11456037), ratificou sua 

capacidade técnica para cumprimento da avaliação para a qual foi 

nomeado, redesignando o início dos trabalhos para 05.3.2018. É a síntese 

necessária. Decido. De início, considerando que a ré Neli Terezinha Dore 

Bachinski compareceu espontaneamente aos autos em 29.11.2017 (Doc. 

Id. 10906846), resta suprida a falta ou nulidade de sua citação, nos termos 

do art. 239, § 1º, do CPC. Pois bem. Com relação à alegada ausência de 

intimação dos réus para se manifestarem acerca da proposta de 

honorários periciais, conforme disposto no art. 272, § 6º, do CPC, a 

retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, 

por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de 

advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo 

Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no 

processo retirado, ainda que pendente de publicação. Tratando-se de 

processo eletrônico, o acesso do advogado ao processo através do 

sistema informatizado “PJe” equivale à carga do processo, pois tem vista 

completa de todos os documentos nele juntados. A proposta de 

honorários periciais foi formulada em 17.10.2017 (Doc. Id. 10315393), 

sendo que os réus apresentaram resposta em 29.11.2017 (Doc. Id. 

10906846), oportunidade em que deveriam ter se manifestado acerca da 

referida proposta, porém, não o fizeram. Pelo contrário, somente em 

22.01.2018 (Doc. Id. 11416213), arguiram a ausência de intimação para se 

manifestarem acerca da referida proposta, restando caracterizada a 

preclusão do seu direito de impugnar o referido valor, consoante art. 272, 

§§ 8º e 9º, do CPC, em harmonia com a lição doutrinária de Nelson Nery 

Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de 

Processo Civil. 2ª Tiragem. São Paulo/RT: 2015. pág. 812), in verbis: “§§8º 

e 9º.: 11. Arguição de nulidade. Deve ser feita imediatamente, na primeira 

oportunidade que caiba à parte para falar nos autos, sob pena de 

preclusão (o que se deduz do que consta do § 9º), e atendendo as 

prescrições do § 8º (...).” [sic, g. n.]. Não bastasse, conforme disposto no 

art. 82, § 1º, do CPC, incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a 

ato cuja realização o juiz determinar de ofício, ou seja, os referidos 

honorários deverão ser suportados pela autora e, portanto, os réus 

carecem de interesse processual para impugnar a referida proposta. 

Ainda, insta salientar que os réus foram devidamente intimados (Doc. Id. 

11500125) acerca do agendamento de início dos trabalhos para 05.3.2018 

(Doc. Id. 11456037), porém, até o momento, não apresentaram seus 

quesitos ou indicaram assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1º, II e 

III, do CPC. Quanto ao questionamento da capacitação técnica do perito 

nomeado pelo juízo, esta já foi ratificada por ele em 24.01.2018 (Doc. Id. 

11456037) e, além disso, na decisão proferida em 06.10.2017 (Doc. Id. 

10172636), foi determinada a avaliação da fração de terras (faixa de LTCP 

MV06 0036, com 8,3092ha) do imóvel rural (área de terras) descrito na 

matrícula nº 18.757 do CRI, nos termos do art. 14, caput, do Decreto-Lei nº 

3.365/1941. Outrossim, não cabe ao engenheiro civil responder quesitos 

que não digam respeito à referida avaliação, tais como referentes a 

“possíveis efeitos da instalação da rede que gerarão emissões superiores 

a um microtesla pelo fluxo magnético - densidade do fluxo magnético 

formado pela corrente elétrica que passa pelos cabos nas redes de alta 

tensão-, bem como as distâncias mínimas para construção de moradias, e 

se o local que se busca construir a rede seria a menos agravante a 

propriedade dos Requeridos” ou “interferências nas comunicações – 

celular, rádio, satélite - em virtude da instalação das linhas” [sic]. Para 

tanto, seria necessária a produção de prova pericial diversa da avaliação 

determinada em 06.10.2017 (Doc. Id. 10172636), a qual, ressalte-se, não 

foi requerida in casu. Assim, em que pesem as razões esposadas pelos 

réus, não lhes assiste razão quanto ao pedido de suspensão da avaliação 

de faixa de terras (faixa de LTCP MV06 0036, com 8,3092ha), ressalte-se, 

já redesignada pela 2ª vez (Docs. Id. 10431435, 10782238, e 11456037). 

Diante de todo o exposto, indefiro os pedidos formulados pelos réus em 

22.01.2018 (Doc. Id. 11416213) e determino o prosseguimento do 

processo, com a avaliação da faixa de terras (faixa de LTCP MV06 0036, 

com 8,3092ha) do imóvel rural (área de terras) descrito na matrícula nº 

18.757 do CRI, sendo que ontem – 05.3.2018 – iniciaram-se os trabalhos, 

conforme designado com antecedência pelo perito judicial (Doc. Id. 

11456037). No tocante ao pedido de levantamento de 80% (oitenta por 

cento) da caução depositada pela autora em 20.12.2017 (Doc. Id. 

11237788), previamente, determino aos réus, apresentarem cópia 

atualizada da matrícula do imóvel e comprovante de pagamento dos últimos 

impostos de ITR e CCIR. Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 06 de março 

de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 189518 Nr: 10875-50.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DROGARIA TNK LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIVITA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI NEZZI - 

OAB:8452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARLES DE SOUZA COSTA - 

OAB:102849 , LUIZ FERNANDO ALVES DOS REIS - OAB:69.991/MG, 

TAMIRES DE ABREU COSENDEY - OAB:38.201 - E

 Reporto-me à decisão proferida em 19.10.2017 (f. 100), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 19.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, indefiro o pedido de indisponibilidade de ativos 

financeiros formulado pela exequente em 31.8.2017 (fls. 98/99), porquanto 

a referida medida já foi realizada em 14.7.2017 (fls. 90/92), ou seja, há 

menos de 08 (oito) meses e, além disso, restou infrutífera.

 Por ora, determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha 

atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e 

diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 216248 Nr: 15829-08.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERVAL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 82), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de execução onde os autos vieram conclusos em 

04.10.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em 04.5.2017 (f. 69) foi determinado ao 

executado informar quais são e onde se encontram os bens passíveis de 

penhora, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor 

atualizado da dívida.

 Não obstante, o executado, devidamente intimado, quedou-se inerte, 

conforme certificado pela oficial de justiça em 24.7.2017 (f. 74).

Diante disso, à luz disposto no art. 774, V, parágrafo único, do CPC, 

condeno o executado ao pagamento de multa pela prática de ato 

atentatório a dignidade da justiça, a qual fixo em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor atualizado do débito em execução.

 Por conseguinte, com fundamento no art. 835, IV, do CPC, defiro o pedido 

formulado pela exequente em 29.8.2017 (fls. 76/77) e determino a penhora 
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de eventuais veículos registrados em nome do executado através do 

sistema “Renajud”, observado o limite do crédito exequendo (R$ 4.387,86 

– fls. 78/81).

Restando infrutífera ou insuficiente a penhora de veículos, determino à 

exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada dos cálculos 

da dívida, bem como promover os atos e diligências que lhe incumbem.

 Por fim, junte-se a petição que alude o sistema “Apolo” (A-414948).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 120398 Nr: 12660-86.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A - OI TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERCILIO CARLOS JONASSON - 

OAB:6987/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, GIORDANO 

BRUNO PAULO FONTES OLIVEIRA - OAB:7.238/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 269), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de cumprimento de sentença onde os autos vieram 

conclusos em 18.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à 

sua análise e impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em que pese o pedido de “bloqueio de valores por 

meio do Bacenjud” formulado pelo exequente em 18.7.2017 (fls. 267/368), 

em 15.5.2017 foi deferida, na ação de recuperação judicial da executada 

(processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001), a prorrogação da suspenção 

de todas as ações e execuções contra as Recuperandas – “stay period” 

– pelo prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da Assembleia Geral de 

Credores, valendo aquele que primeiro tiver o seu termo.

 Diante disso, por ora, faculto ao exequente apresentar sua habilitação 

junto ao plano de recuperação judicial da executada, após venham 

conclusos.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 89470 Nr: 6831-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DOS SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT 10.661, SANDRO LUÍS CLEMENTE - OAB:7024-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 03.7.2017 (f. 97), que determinou o 

registro de restrição à circulação do veículo objeto da demanda, mercê do 

art. 3º, § 9º, do LD 911/69.

Não obstante, a autora em 28.7.2017 (f. 99), requereu o sobrestamento do 

feito por 180 (cento e oitenta) dias para informar nos autos novos 

endereços obtidos para a citação do réu, bem como a apreensão do 

veículo.

 Em que pese o pedido formulado pela autora em 28.7.2017 (f. 99), a ação 

de busca e apreensão foi ajuizada em 22.8.2007, e até o presente 

momento o veículo não foi localizado.

Na espécie, cabe observar o disposto no artigo 4º do DL 911/69, que 

autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução para 

entrega de coisa, conforme, inclusive, já ressaltado na decisão proferida 

em 03.7.2017 (f. 97).

Diante disso, indefiro o pedido de suspensão do processo formulado pela 

autora em 28.7.2017 (f. 99), facultando-lhe, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre eventual interesse na conversão da ação.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 211513 Nr: 12155-22.2014.811.0015

 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: IVANILDA SANTANA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. H. F. EMPREENDIMENTOS E ASSESSORIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344-MT

 Reporto-me à decisão proferida em 07.02.2017 (f. 80), que designou 

audiência de conciliação para 18.07.2017, às 13:00 horas.

Não obstante, conforme termo de audiência (f. 83), a autora não 

compareceu à solenidade, tampouco justificou a ausência.

Diante disso, considerando que o não comparecimento injustificado da 

autora à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, condeno-a ao pagamento 

de multa no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

atualizado da causa, a ser revertido em favor do Funajuris (Estado de 

Mato Grosso).

 Por ora, em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, 

em 15 (quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova, bem como as questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 224731 Nr: 2596-07.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSICLEI PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGARBI & CIA LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA - 

OAB:MT/9695, SABRINA TOCHETTO - OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODALGIR SGARBI JUNIOR - 

OAB:11130/MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 265554 Nr: 6817-96.2016.811.0015

 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: EDIR ROQUE ROSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ FRANCISCO DE OLIVEIRA, DEMAIS 

PESSOAS QUE SE ENCONTRAREM NA ÁREA OBJETO DA PRESENTE, 

ELAINE CRISTINA DE LIMA, Ronaldo Paulo da Silva, MARILDA RAMOS, 

WELLINGTON RAMOS, DEVANILDA NORBERTO, ANÍSIO MENDES DE 

LARA, ADEMAR RIBEIRO DE LARA, JOEL RAMOS, ANTONIO CARLOS DE 

LIMA, JOSÉ BERNARDO DA SILVA FILHO, VALDAIR PEREIRA DIESPINGUE, 

Luiz Donizeti Farias, ROGÉRIO PAULO DA SILVA, VILMAR LOPES 

SEBASTIÃO, JOÃO MARIA CAMPOS, ITORIA DOS SANTOS FRANCISCO, 

SARA MARIA DE MELO, ANDIARA MONEIRO BOLZAN, Celio Pereira de 

Rezende, Selmar Turchiello Bolzan, Luzinaldo Barroso da Silva, Aparecido 

José de Melo, Raquel Ferreira de Melo, Izael Ramos, Anacleta Marcelina 

Gomes, Miguel Carlos Pinto, Fioravante Rodrigues de Jesus, ROBERTO 

FABIANO, GILBERTO DUARTE, LÚCIO FLÁVIO RODRIGUES, CÍCERO DE 

ASSIS LIMA, ARIOVALDO KEIBER, ANGELO SALVADOR FESSUIA, 

GIVANILDO SILVA SOUZA, EDMILSON APARECIDO BIAZIBETTI, SOLANGE 

MEDIANEIRA MOLEIRO BOLZAN, JOSAFA PEREIRA DE MELLO, EDUARDO 

FLÁVIO ALVES MARQUES, ANDERSON PEREIRA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT e, nos termos da decisão de f. 149, 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 

enviar (via e-mail: snp.2civel@tjmt.jus.br) o RESUMO da petição inicial, em 

documento formato Word, para expedir o edital de citação, EM 

CONFORMIDADE COM O ART. 92 § 1º, DO REGIME INTERNO DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INFORMANDO ESTA ESCRIVANIA DO ENVIO; bem 

como, para que no mesmo prazo recolha a guia de diligências de oficial de 

justiça para a expedição dos mandados de citação, a qual poderá ser 

emitida no site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158341 Nr: 5525-52.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:84206/SP

 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, tendo em vista que as penhoras realizadas conforme 

comprovantes de fls. 86/87, bem como, para que informe o endereço 

atualizado do requerido para cumprimento dos atos e diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220092 Nr: 18395-27.2014.811.0015

 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: JOSÉ VALENTIN MARTINELI, MARIA DAS GRAÇAS 

NOGUEIRA MARTINELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI, ENEDILSON GRANJA 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Cesar Pontes - 

OAB:6181-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela parte requerido às fls. 

429/445 foi protocolado no prazo de lei, acompanhado da guia de preparo 

devidamente recolhida.

 Certifico nos termos da legislação vigente e Provimento 056/07–CGJ/MT, 

que remeto estes autos ao cumprimento a fim de intimar o(a) advogado(a) 

do(a) requerente para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

apresente contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 258348 Nr: 2712-76.2016.811.0015

 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: CLEVERSÃO ANTONIO POLETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Certifico que o recurso de apelação interposto pela parte requererida às 

fls. 95/101 foi protocolado no prazo de lei, acompanhado da guia de 

preparo e comprovante de pagamento.

 Certifico nos termos da legislação vigente e Provimento 056/07–CGJ/MT, 

que remeto estes autos ao cumprimento a fim de intimar o(a) advogado(a) 

do(a) requerente(a) para que no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, 

apresente contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 123209 Nr: 2383-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA ROTILLI COELHO, JOÃO LUCIANO 

COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, MARIANA CRISTINA CORREA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT.15.549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN PROVENZI - 

OAB:61775/RS, ALEX PROVENZI - OAB:9984/MT, CLAYTON OUVERNEI 

- OAB:13051/MT, ELIAS CAMPELLO MARTINS - OAB:77.338, FLAVIO 

DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que REITERO a intimação do(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 providencie o 

recolhimento da respectiva guia de expedição de mandado de citação, 

conforme decisão de f. 81v, a qual pode ser encontrada no site do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 222315 Nr: 1059-73.2015.811.0015

 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: VILMA BERNARDINO DE SOUZA - ESPÓLIO, CLOVIS DA 

SILVA, JULIA NOGUEIRA DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIA NOGUEIRA DOS REIS, VILMA 

BERNARDINO DE SOUZA - ESPÓLIO, CLOVIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 158344 Nr: 5528-07.2011.811.0015

 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): MADEIREIRA VILAPAR LTDA. ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, Thiago de Siqueira Batista Macedo 

- OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não obstante o pedido de inclusão de restrição junto ao prontuário do 

veículo objeto da ação de busca e apreensão, formulado pela autora em 

31.8.2017 (f. 89), segundo consta, referida providência já foi determinada 

em 09.12.2014 (f. 42).

Por ora, certifique-se o cumprimento integral da decisão proferida em 

09.12.2014 (f. 42), cabendo à autora, considerando que o veículo não foi 

localizado, observar o disposto no artigo 4º do DL 911/69.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 298221 Nr: 7316-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX SANDRA VIANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DANILO ALEGRINI, VIVIANE 

APARECIDA LOBO ALEGRINI
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA 

- OAB:19.312-ES

 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.

 Certifico ainda, ante o teor da petição formulada pelo autor, juntada aos 

autos às fls. 45/46, especificamente quanto ao pedido de condução do 

oficial de justiça para o cumprimento do mandado, CIENTIFICO o advogado 

do teor do artigo 3º da Portaria n. 159/2016-DF, disponibilizada no DJE n. 

9940, de 16/1/2017, o qual dispõe que para a condução do oficial de 

justiça, a parte interessada ou advogado deverá disponibilizar veículo 

locado ou táxi, custeando todas as despesas, nos termos do artigo 648 da 

CNGCGJ/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 267811 Nr: 8239-09.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO XAVIER MAYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:39070

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 38), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Cuidando-se de Busca e Apreensão onde os autos vieram conclusos em 

12.9.2017 e, portanto, há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e 

impulso necessário.

 Dando prosseguimento, em que pese o pedido da exequente (f. 35) de 

“inserção de restrição judicial sobre o veículo sub judice”, a referida 

medida já foi realizada em 21.7.2016 (f. 21v).

Por conseguinte, diante da certidão da escrivã em 24.8.2017 (f. 37), 

determino a intimação pessoal da exequente para, em 05 (cinco) dias, 

promover os atos e diligências que incumbem, sob pena de extinção do 

processo (CPC 485, III, § 1º).

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 225093 Nr: 2794-44.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI FERREIRA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que a parte ré devidamente intimada, pela imprensa oficial 

(f. 70v) para se manifestar acerca da penhora realizada nos autos 

(f.63/65), deixou decorrer o prazo “in albis”, quietando-se inerte. Assim, 

em atenção à petição apresentada pelo autor (f. 72), remeto os autos à 

conclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 241213 Nr: 12735-18.2015.811.0015

 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: EDIVALDO CÂNDIDO SOBRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.233-B / MT, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245, DIEGO JOSE DA SILVA - OAB:10.030/MT, 

PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - OAB:13239-A

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 252495 Nr: 19605-79.2015.811.0015

 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: ALLYCE PEREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA DE LIMA 

GONÇALVES - OAB:MT/9062-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 6551-A

 Reporto-me à decisão proferida em 07.02.2017 (f. 30), que designou 

audiência de conciliação para 29.8.2017, às 13:00 horas.

Não obstante, conforme termo de audiência (f. 235), a ré não compareceu 

à solenidade, tampouco justificou a ausência.

Diante disso, considerando que o não comparecimento injustificado da ré à 

audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça, 

nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, condeno-a ao pagamento de multa 

no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da 

causa, a ser revertido em favor do Funajuris (Estado de Mato Grosso).

 Concomitantemente, em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto 

às partes, em 15 (quinze) dias, apresentarem, para homologação, 

delimitação consensual das questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova, bem como as 

questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 276557 Nr: 14008-95.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREONILDA ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada em 13.9.2016, por Bv 

Financeira S.A - CFI em face de Creonilda Alves da Silva.

Todavia, em 25.8.2017 (f. 30), a autora manifestou-se pela desistência da 

ação e a conseguinte extinção do processo, sob o argumento de que “não 

mais possui interesse no prosseguimento do feito” [sic].

Na espécie, constata-se que a ré sequer foi citada e o bem objeto da ação 

não foi localizado, conforme certificado em 31.5.2017 (f. 29), razão pela 

qual a desistência da ação por parte da autora independe do seu 

consentimento (CPC 485, § 4º, a “contrario sensu”).

Posto isso, homologo o pedido de desistência formulado pela autora em 

27.8.2017 (f. 30), e declaro extinto o processo, nos termos do art. 485, 

VIII, do CPC.

Custas já recolhidas (fls. 13/13v), arcando a autora com eventuais 

despesas processuais remanescentes.

 Por conseguinte, determino a baixa da restrição judicial de circulação 

anotada em 11.4.2017 (f. 27), no prontuário do veículo objeto da ação, 

junto ao sistema “Renajud”.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 229781 Nr: 5473-17.2015.811.0015
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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: MARLON JUNIOR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLA DA 

COMUNIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARA JOSISLENY PEIXOTO 

DANTAS - OAB:35352, FLÁVIA OLIVEIRA MARTINS - OAB:DF/34.983, 

GERFÂNIA DAMASCENO SILVA - OAB:17.552-GO, RENATA CRISTINA 

DA C. MANNA - OAB:MG/147.700, SARA KOSHEVNIKOFF ZAMBELLI - 

OAB:DF/37.185

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 263724 Nr: 5812-39.2016.811.0015

 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: DEBORA DOS SANTOS FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:OAB/MT 18.395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245 A

 Reporto-me à decisão proferida em 29.11.2016 (f.30), que designou 

audiência de conciliação para 07.3.2017, às 14:00 horas.

Não obstante, conforme termo de audiência (f. 47), a autora não 

compareceu à solenidade, tampouco justificou a ausência.

Diante disso, considerando que o não comparecimento injustificado da 

autora à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da 

justiça, nos termos do artigo 334, § 8º, do CPC, condeno-a ao pagamento 

de multa no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor 

atualizado da causa, a ser revertido em favor do Funajuris (Estado de 

Mato Grosso).

 Por ora, em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, 

em 15 (quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação 

consensual das questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, especificando os meios de prova, bem como as questões de 

direito relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 251879 Nr: 19286-14.2015.811.0015

 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: PAULO CESAR GIOCONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELEIRO COM. E RE. DE MAQ. E IMP. 

AGRÍCOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOHN LINCOLN S. TEIXEIRA - 

OAB:16.853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 273587 Nr: 11999-63.2016.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA LIMA DA SILVA

 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, LUIS EDUARDO FERREIRA - OAB:OAB/MT 20.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e pelo Provimento 

056/07–CGJ/MT, que a parte autora devidamente intimada, pela imprensa 

oficial (DJE n°. 10119, f. 231), deixou transcorrer o prazo quietando-se 

inerte, em razão disso encaminho os autos à expedição de carta para 

intimação pessoal do mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 157989 Nr: 5146-14.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON MATTIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do recolhimento das custas judiciais pelo exequente em 27.10.2017 

(fls. 77/78), em observância aos artigos 773 do CPC e 476, § 1º, da 

CNGCGJ/MT, defiro pedido de busca de bens (fls. 43/45) e determino a 

requisição à Receita Federal do Brasil, pelo sistema “Infojud”, da última 

declaração de imposto de renda do executado, observando-se o sigilo 

necessário.

 Com a resposta, determino ao exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar 

planilha atualizada dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e 

diligências que lhe incumbem.

 Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 192831 Nr: 14544-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENERCI MARIA TABORDA RIBAS VOLKWEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADÃO DIAS DE ARAÚJO, VALDIR KERBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MANOELA DE SÃO JOSÉ RAMOS - 

OAB:OAB/MT 21.250-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 170678 Nr: 5762-52.2012.811.0015

 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: JERÔNIMO SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. S. COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA- ME 

(ALIANÇA VEÍCULOS), JERRY ADRIANO SILVESTRE DA SILVA, BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aniraldo Borges Campos - 

OAB:2.687/MT, EDER JOSE AZEVEDO - OAB:9982-B/MT, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 283), que determinou a 
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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 02.10.2017 e, portanto, 

há mais de 100 (cem) dias, passo à sua análise e impulso necessário.

 Em prosseguimento, intimem-se os executados para pagamento, em 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 523, caput e § 1º do CPC.

Observe-se e cumpra-se o disposto nos arts. 348, 1.028, § 4º e 1.043 da 

CNGCGJ/MT.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 270935 Nr: 10396-52.2016.811.0015

 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: EDSON CARLOS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 117775 Nr: 10135-34.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PIZZATO LTDA - EPP, CLEONIR 

PIZZATTO, MARIA ELANE BERTOLIN PIZZATO

 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:

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 159), que determinou a 

inclusão do processo no plano de trabalho para análise e julgamento após 

o período correicional (art. 21, V, da CNGCGJ/MT).

 Considerando que os autos vieram conclusos em 04.10.2017 e, cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial distribuída em 01.9.2009, passo 

à sua análise e impulsionamento.

Em observância aos artigos 773 do CPC e 476, § 1º, da CNGC, defiro o 

pedido formulado pela exequente em 28.8.2017 (f. 157), e determino a 

consulta pelo sistema “Infojud” da última declaração de imposto de renda 

dos executados Madeira Pizzato Ltda. EPP, CNPJ nº 04.090.843/0001-87, 

Cleonir Pizzatto, CPF nº 514.776.371-68, e Maria Elane Bertolin Pizzato, 

CPF nº 915.735.649-15, observando-se o sigilo necessário.

Com a juntada das informações, determino a exequente, em 05 (cinco) 

dias, promover os atos e diligências que lhe competem, indicando bens 

dos devedores, passíveis de penhora ou, não havendo bens penhoráveis, 

manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 90226 Nr: 7579-30.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEW AGRO AGRÍCOLA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLMAR FERNEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, LUCIANA WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222

 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, tendo em vista que a penhora foi realizada conforme 

comprovante de inclusão de restrição veicular (f. 157).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 190063 Nr: 11502-54.2013.811.0015

 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: NUBIA DE JESUS ROCHA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. ARALDI & CIA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE 

MIRANDA - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENSORA PÚBL.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT T, que INTIMO os advogados ALLAN CARLOS 

SCHIMIDT OAB/MT 21.958 e LUIS AUGUSTO LOUREITO DE CARVALHO 

OAB/MT 17.798 para, em 05 dias, se comparecerem à Secretaria do Juizo 

da Segunda Vara Cível a fim de subscreverem a petição de fls. 101/103, 

que aportou nestes autos desprovida de assinatura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 38091 Nr: 927-02.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZYK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MYKAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:55172

 Reporto-me à decisão proferida em 16.02.2018 (f. 333), que determinou 

ao executado, em 05 (cinco) dias, apresentar a qualificação completa dos 

atuais inquilinos, visando o cumprimento integral da decisão proferida em 

13.7.2016 (f. 300), que determinou a penhora de frutos e rendimentos dos 

imóveis (quatro casas edificadas na Rua dos Pariris, 88, Jardim 

Jacarandás em Sinop/MT) de propriedade do executado José Pereira de 

Oliveira, descritos e especificados no auto de averiguação, constatação e 

avaliação lavrado pelo oficial de justiça Gilson Gaieski em 13.5.2011 (fls. 

264/265), até o limite de R$ 3.284,89 (três mil duzentos e oitenta e quatro 

reais e oitenta e nove centavos), conforme cálculo atualizado até 

17.12.2012 (f. 276).

Não obstante, segundo consta dos autos, o executado já havia 

comparecido espontaneamente ao processo, em 05.9.2016 (fls. 305), 

pugnando pelo parcelamento do débito, comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) e efetuando o depósito de outras seis parcelas, 

conforme consta às fls. 307, 313/313v, 317/317v, 319/320, 321/322, 

323/324 e 326/326v.

Diante disso, considerando as postulações apresentadas pelo executado 

em 22.02.2018 (fls. 338/338v) e pelo exequente em 09.3.2018 (fls. 

342/343), determino a intimação do executado para, em 15 (quinze) dias, 

pagar o valor remanescente indicado pelo credor (R$ 3.944,68).

Concomitantemente, considerando que o Alvará nº 384522-2 foi 

cancelado por inconsistência dos dados bancários, cumpra-se 

integralmente a decisão proferida em 16.02.2018 (f. 333), observando os 

dados bancários indicados pelo exequente (f. 329).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 204065 Nr: 6242-59.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANY ANTUNES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERCIO ERNO KETZER - 

OAB:5072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14469-A/MT, PRISCILA KEI SATO - OAB:15684-A-MT

 Defiro o pedido formulado pelo conciliador/mediador João Batista Santos 
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Souza em 05.9.2017 (f. 73) e determino o levantamento do valor referente 

aos seus honorários, depositados pela autora em 01.9.2017 (fls. 66/67), 

mediante transferência para a conta corrente nº 02386-9, agência 1364, 

do Banco ITAÚ, de titularidade do próprio conciliador.

Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 221631 Nr: 662-14.2015.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PERANDRÉ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SAVOINE JUNIOR, ANALI 

GISLAINE DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:16.034-A/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, CONSIDERANDO a devolução das correspondências 

com "endereço desconhecido", INTIMO o Exquente para, em 05 dias, 

manifestar-se, querendo, bem como dar prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202252 Nr: 4709-65.2014.811.0015

 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: MARIELZA SCHOR GUGELMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADUAN BENATTI E CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 Em observância ao artigo 357, § 2º, do CPC, faculto às partes, em 15 

(quinze) dias, apresentarem, para homologação, delimitação consensual 

das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

especificando os meios de prova, bem como as questões de direito 

relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 172072 Nr: 7179-40.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEISE SIMONE DINARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-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, tendo em vista que a penhora foi realizada conforme 

comprovante de inclusão de restrição veicular (f. 69).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 270641 Nr: 10187-83.2016.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIVES GILMAR PETRAZZINI, ROOSEVELT 

ALBERTO PETRAZZINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBAS COUTO - 

OAB:OAB/MT 14546-A

 Diante do não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação realizada em 27.9.2016 (f. 44), com fundamento no art. 334, § 

8°, do CPC, condeno-o ao pagamento de multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do 

valor da causa, revertida em favor do Funajuris (Estado de Mato Grosso).

 Determino ao autor, em 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento dos 

honorários devidos ao conciliador, conforme já determinado em 01.8.2016 

(f. 40), sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do art. 77, IV e § 2º, do CPC.

 Concomitantemente, com fundamento no artigo 357, § 2º, do CPC, faculto 

às partes, em 15 (quinze) dias, apresentarem, para homologação, 

delimitação consensual das questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, especificando os meios de prova, bem como as 

questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Cumpra-se e intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 117791 Nr: 10043-56.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. GARBIM - ME, EDEMAR GARBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT T, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 

dias, se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça disponibilizada 

no site do TJMT (consulta processual), bem como dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de devolução à origem. Caso requeira (em novos pedidos) 

cumprimento por mandado ou carta precatória, deverá, 

concomitantemente, recolher a guia de diligência ou preparo extraída do 

site do TJMT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 271151 Nr: 10525-57.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO SELZLEIN - ME, ALEXANDRO 

SELZLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT T, que INTIMO a parte autora para, no prazo de 05 

dias, a manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça 

disponibilizada no site do TJMT (consulta processual), bem como dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de devolução à origem. Caso requeira 

(em novos pedidos) cumprimento por mandado ou carta precatória, 

deverá, concomitantemente, recolher a guia de diligência ou preparo 

extraída do site do TJMT.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 202272 Nr: 4726-04.2014.811.0015

 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: CLAUDIO CHAVES E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILTO GODOY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRÍCIO ALVES MATTOS - 

OAB:12097-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADENILTO GODOY DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a), obs: qualificação desconhecida. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial, para, caso 

queira, respondê-la no prazo legal, bem como sua INTIMAÇÃO da decisão 

liminar que reintegrou a requerente na posse do bem a seguir descrito: 

@bem.

Resumo da Inicial: CLAUDIO CHAVES E SILVA, brasileiro, separado 

judicialmente, empresário, portador do RG n° 0330324-1 SSP/MT, inscrito 

no CPF/MF sob o n° 327.671.611-91, residente e domiciliado na Rua 

Ministro Cesar Cals, n° 299, Centro, cidade de Peixoto de Azevedo/MT, por 

seus procuradores que ao final assinam, mandato anexo, vem 

respeitosamente à presença de Vossa Excelência propor a presente 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR “INAUDITA 

ALTERA PARS”, em face de ADENILTO GODOY DE OLIVEIRA, qualificação 

desconhecida, podendo ser encontrado na Rua Dos Mognos, no Lote nº 

411-A/16, situado no Loteamento Village, no Município de Sinop/MT, pelos 

fatos e fundamentos que passa a discorrer para, ao final, postular: O 

Autor adquiriu, na data de 11 de Dezembro de 2012, através de 

Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações, 01 (um) imóvel 

designado de Lote n° 411-A/16, com a área de 10.245,00 m2, situado na 

Rua Dos Mognos, no Loteamento Village, no Município de Sinop/MT, com 

os seguintes limites e confrontações: - NORDESTE – Com a Chácara n° 

411, por 122,74 metros; SUDESTE – Com a Chácara n° 411/A-14, por 

94,96 metros; SUDOESTE- Com a Rua dos Mognos, por 121,00 metros; 

NOROESTE- Com a Chácara n° 411/A-19, por 74,39 metros, conforme 

matricula sob n° 54.931, da ficha 001, Livro 02 do Cartório de Registro de 

Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT. Ocorre que, no mês de janeiro ano de 

2014, o Requerente foi surpreendido com a invasão do seu imóvel, pelo 

Requerido, que alega que o adquiriu onerosamente, mas, se negar a 

informar de quem havia adquirido, ou seja, posse clandestina e ilegal. A 

referida ocupação do Requerido se deu durante a saída do Sr. ADILSON 

SIQUEIRA PINTO do imóvel “sub judice”, que ocorreu entre o mês de 

novembro/dezembro, sendo que o Sr. Adilson, cuidava do lote e residia na 

casa com a sua família. Desta forma, a invasão, a ocupação e a posse 

desautorizada do imóvel do Requerente, configuram flagrante esbulho 

possessório praticado pelo Requerido, fato que autoriza a propositura da 

presente ação de reintegração de posse. O esbulho sofrido está 

devidamente caracterizado, com a invasão do imóvel e com a gradeação 

do terreno, conforme se verifica pelas fotos anexos e que poderão ser 

confirmadas pelas testemunhas durante a instrução processual. A data do 

esbulho, apesar de não demonstrar de forma precisa, o seu período está 

devidamente demonstrado nos autos, tendo o esbulho se iniciado em 

meados de Janeiro de 2014, ou seja, a menos de ano e dia. Isto posto, 

mais do que devida a reintegração de posse requerida. REQUER a Vossa 

Excelência: Seja LIMINARMENTE, e inaudita altera parte, deferida a 

Reintegração do Autor na posse do imóvel assim descrito: Imóvel 

designado de Lote n° 411-A/16, com a área de 10.245,00 m2, situado na 

Rua Dos Mognos, no Loteamento Village, no Município de Sinop/MT, 

conforme descrito na matricula sob n° 54.931, da ficha 001, Livro 02 do 

Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Sinop/MT, determinando-se 

a expedição do competente mandado, autorizando-se requisição de força 

policial, e intimando-se o Requerido da concessão da liminar. Seja, citado o 

Réu, que ora encontra esbulhando o imóvel, para que, querendo, conteste 

a presente ação, sob pena de revelia e ciente de que os fatos articulados 

e não contestados, serão tidos como verdadeiros; Seja, ao final, 

JULGADO PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a 

reintegração do Autor na posse requerida liminarmente e inaudita altera 

pars e condenando, ainda, o Requerido ao pagamento de indenizações 

por perdas, danos materiais e morais ocasionados ao Autor, a serem 

apurados por arbitramento, bem como no pagamento das custas, taxas 

processuais, reposição de despesas e verba honorária advinda do 

princípio da sucumbência, na ordem usual de 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa. Protesta provar o alegado por todos os meios em direito 

permitidos, notadamente pelo depoimento pessoal do Requerido, sob pena 

de confissão, oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente 

colacionados, juntada de novos documentos, inspeções, perícias e 

vistorias, todas, desde já, ficam expressamente requeridas. Dá-se à 

causa o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

ADVERTÊNCIAS: 1) O prazo para responder é de 15 (quinze) dias, 

contados da data da expiração do prazo deste edital. 2) Não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos afirmados 

pela parte autora na petição inicial (art. 285 do CPC).

Despacho/Decisão: Cumpra-se integralmente a decisão proferida em 

27.11.2015 (f. 45), citando-se o réu Adenilto Godoy de Oliveira por 

edital.Intimem-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, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.

Sinop, 13 de março de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 90509 Nr: 7877-22.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMAR GOMES DE AMORIM, EDITE 

CANABARRO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA TAPPARO 

BERNARDON - OAB:MT/12277, RICARDO DELGADO PRETI - 

OAB:9703-A/MT

 Reporto-me à decisão proferida em 18.10.2017 (f. 400), 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 12.9.2017 e, cuida-se 

de ação de execução de título extrajudicial distribuída em 28.9.2007, passo 

à sua análise e impulsionamento.

Em observância aos artigos 773 do CPC e 476, § 1º, da CNGC, defiro o 

pedido formulado pela exequente em 26.4.2017 (f. 397), e determino a 

consulta pelo sistema “Infojud” da última declaração de imposto de renda 

dos executados Ademar Gomes de Amorim, CPF nº 310.374.290-87, e 

Edite Canabarro de Amorim, CPF nº 828.667.671-87, observando-se o 

sigilo necessário.

Com a juntada das informações, determino a exequente, em 05 (cinco) 

dias, promover os atos e diligências que lhe competem, indicando bens 

dos devedores, passíveis de penhora ou, não havendo bens penhoráveis, 

manifestar-se nos termos do artigo 921, III, § 1º, do CPC.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 109577 Nr: 1869-58.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BEBIANO

 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:

 Considerando que o laudo pericial já foi expedido e juntado aos autos em 

02.02.2018 (fls. 132/157), defiro o pedido formulado pelo perito judicial em 

02.02.2018 (f. 158) e determino o levantamento dos honorários periciais 

depositados pela exequente em 18.4.2017 (f. 122), mediante transferência 

para a conta bancária indicada pelo perito judicial (f. 158).

Defiro o pedido formulado pela exequente em 06.3.2018 (f. 161), para 

intimação do executado acerca da avaliação.

Em observância ao artigo 675, parágrafo único, do CPC, determino a 

intimação pessoal do terceiro Dilson Ferreira Pedrosa para, querendo, 

manifestar-se sobre a constrição judicial, caso incida sobre bens que 

possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, 

devendo fazê-lo por meio do instrumento processual adequado (CPC, art. 

674).

Cumpra-se e intimem-se.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013438-58.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TONY ATACADO E DISTRIBUIDORA DE SECOS E MOLHADOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ULISSES DUARTE JÚNIOR OAB - MT0007459S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TALITA GOMEL BOGADO HINKEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Execução nº 1013438-58.2017.8.11.0015. Exequente: Tony Atacado e 

Distribuidora de Secos e Molhados Ltda. Executada: Talita Gomel Bogado 

Hinkel. Cuida-se de Execução por Quantia Certa ajuizada em 11.12.2017 

através do sistema informatizado “PJe”, por Tony Atacado e Distribuidora 

de Secos e Molhados Ltda em face de Talita Gomel Bogado Hinkel, na qual 

a exequente requer, liminarmente, “o deferimento em favor da Exequente 

de tutela de urgência, de natureza cautelar, que possibilite o arresto de 

bens e ativos financeiros de titularidade da Executada (BACENJUD) – 

devendo estes permanecerem depositados em conta judicial à disposição 

do juízo até julgamento final da ação –, até o limite do valor total da 

obrigação exigida por meio da presente ação, devidamente atualizada e 

com a incidência de todos os encargos legais, assim como a imposição de 

restrição, via RENAJUD, à alienação de veículos eventualmente 

encontrados em nome da Executada” [sic – Doc. Id. 11065271]. A 

constrição judicial de patrimônio do devedor antes de efetivada a sua 

citação é possível mediante da concessão de tutelas ou medidas de 

urgência – arts. 300 e seguintes do CPC – com o denominado “arresto 

executivo” (ou “pré-penhora”). Para tanto, é necessária a comprovação 

dos requisitos legais de verossimilhança das alegações (“fumus boni 

juris”) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“periculum 

in mora”). Na espécie, sem embargo das razões esposadas, dessume-se 

que não está caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (CPC 300, “caput”, “in fine”), pois o fato de a executada possuir 

restrições de crédito em seu nome, por si só, não comprova a insolvência 

da devedora; demonstra apenas que ela não costuma efetuar o 

pagamento de suas contas em dia. Outrossim, os cheques executados 

(Doc. Id. 11065336) foram emitidos em 12.8.2017, apresentados para 

compensação em 04, 06[1], 19 e 21.9.2017[2], sendo a presente ação 

ajuizada somente em 11.12.2017. Além disso, não restou comprovado que 

a executada não possui patrimônio suficiente para saldar sua dívida junto 

à exequente, tampouco que ela está se desfazendo de seus bens com a 

finalidade de não efetuar o pagamento de seus credores, revelando-se 

inoportuna a constrição liminar de bens e valores da devedora sem ao 

menos lhe oportunizar o contraditório e ampla defesa, nos termos dos 

arts. 5º, LV, da CF e 7º do CPC. Nessa situação, diante do não 

preenchimento dos requisitos legais (CPC 300), ao menos por ora, indefiro 

o pedido liminar de arresto executivo de dinheiro (mediante 

indisponibilidade de ativos financeiros através do sistema “Bancejud”) e 

veículos (através do sistema “Renajud”) registrados em nome da 

executada Talita Gomel Bogado Hinkel e determino a sua citação para 

pagamento, nos termos do artigo 829 do CPC. Em observância ao artigo 

827, “caput”, do referido diploma legal, fixo os honorários advocatícios em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe-se o 

disposto nos arts. 1.049 e seguintes da CNGCGJ/MT. Cumpra-se e 

intime-se. Sinop/MT, 13 de março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de 

Direito [1] Cheque nº 193, Conta Corrente nº 34955, Agência nº 3581 do 

Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco 

reais). [2] Cheque nº 192, Conta Corrente nº 34955, Agência nº 3581 do 

Banco Bradesco S/A, no valor de R$ 2.205,00 (dois mil duzentos e cinco 

reais).

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013442-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO TREVISAN DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1013442-95.2017.8.11.0015. Autora: Banco Itaú – Unibanco 

S/A. Réu: Roberto Trevisan de Oliveira. Cuida-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada em 11.12.2017 através do sistema informatizado 

“PJe”, pelo Banco Itaú – Unibanco S/A em face de Roberto Trevisan de 

Oliveira, na qual a autora aduz, em síntese, que em 03.12.2013, o réu 

emitiu em seu favor a Cédula de Crédito Bancário nº 15695430-7, no valor 

de R$ 98.769,60 (noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove reais e 

sessenta centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e 

sucessivas de R$ 1.646,16 (um mil seiscentos e quarenta e seis reais e 

dezesseis centavos), tendo por objeto o financiamento da caminhonete 

Mitsubishi/L-200 (cab. dupla), ano/modelo 2008/2008, Chassi nº 

93XJRKB8T9C806630, Renavam 982563833, de cor branca, placa 

NJG9289. Porém, o réu não cumpriu com as obrigações pactuadas, 

tornando-se inadimplente a partir da parcela com vencimento em 

02.8.2017, sendo que o débito, atualizado até a data de propositura da 

ação, perfaz o total de R$ 26.843,67 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta 

e três reais e sessenta e sete centavos). Em razão disso, a autora ajuizou 

esta ação, pugnando liminarmente pela busca e apreensão da 

caminhonete alienada fiduciariamente. É a síntese necessária. Decido. A 

inicial veio instruída com cópias digitalizadas da Cédula de Crédito 

Bancário nº 15695430-7 e da respectiva notificação extrajudicial (Doc. Id. 

11069212), restando comprovada a relação contratual entre as partes e a 

inadimplência do réu. Do mesmo modo, está comprovado o periculum in 

mora, consubstanciado no receio de que o réu, notificado que está acerca 

do débito, venha a deteriorar ou ocultar o bem, causando prejuízos 

financeiros irreparáveis, ou de difícil reparação à autora. A mora do 

devedor restou comprovada pela sua notificação extrajudicial, entregue no 

endereço informado à credora fiduciária na Cédula de Crédito Bancário 

(Doc. Id. 11069212). Posto isso, com fundamento no art. 3º do Decreto-Lei 

nº 911/69, concedo, liminarmente, a busca e apreensão da caminhonete 

Mitsubishi/L-200 (cab. dupla), ano/modelo 2008/2008, Chassi nº 

93XJRKB8T9C806630, Renavam nº 982563833, de cor branca, placa 

NJG9289, a ser realizada no endereço indicado pela autora na petição 

inicial. Todavia, quanto ao pedido de expedição de ofício à SEFAZ/MT 

(comunicando a transferência de propriedade), a providência pode ser 

adotada pela própria instituição financeira, independentemente de 

determinação judicial. Além disso, em caso de pagamento de eventuais 

impostos atrasados, multas e demais débitos lançados junto ao RENAVAM 

do veículo “sub judice”, a autora poderá ser ressarcida pelo réu, adotando 

as medidas judiciais cabíveis, caso necessário, razão pela qual, indefiro 

os pedidos. Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o 

bem com o representante da autora. O mandado deverá, também, ter por 

objeto a citação do réu, para apresentar resposta em 15 (quinze) dias, 

bem como para os fins do artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 

Cumpra-se e intimem-se. Sinop/MT, 13 de março de 2018. Mario Augusto 

Machado Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000225-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDMIR FIRMINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEIZIANE APARECIDA DE ALMEIDA OAB - MT22429/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO JOSE DE SOUZA MOREIRA - EPP (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARIO AUGUSTO MACHADO

 

Processo nº 1000225-48.2018.8.11.0015. Autores: Edmir Firmino de 

Souza. Rés: CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A e Marcelo 

José de Souza Moreira – EPP e Aymoré – Crédito, Financiamento e 

Investimento S/A. Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. 

indenizatória ajuizada em 14.01.2018 através do sistema informatizado 

“PJe”, na qual o autor aduz, em síntese, que: “No dia 17 de maio de 2017, o 

requerente adquiriu um pacote de viagem no valor de R$ 4.999,24 (Quatro 

mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), 

divididos em 08 (oito) parcelas (boleto bancário) de R$ 624,90 (Seiscentos 

e vinte quatro reais e noventa centavos). Ocorre que, após a quitação de 
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duas parcelas o requerente descobriu estar acometido de um tumor na 

cabeça, e sem condições de realizar a viagem contratada. Diante do 

ocorrido, o mesmo entrou em contato com a segunda Requerida relatando 

o ocorrido, bem como visando realizar o cancelamento do pacote de 

viagem contratado. Entretanto, qual foi sua surpresa foi ao descobrir que 

para cancelar o pacote contratado deveria desembolsar absurdamente R$ 

3.577,68 (três mil quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e oito 

centavos) mais 15% correspondente ao valor total do pacote, ou seja, 

praticamente o valor integral do pacote contratado, com justificativa de tal 

valor constar em uma cláusula existente no site da primeira Requerida, o 

qual até a solicitação de cancelamento, jamais havia sido apresentada ao 

requerente, tão pouco consta no contrato apresentado ao Requerente. 

Com saúde frágil, o Requerente com a ajuda de sua esposa, traçou um 

longo caminho na tentativa de realizar o cancelamento da viagem de forma 

justa, recorrendo-se por diversas vezes ao escritório da segunda 

Requerida, contudo, nunca obteve êxito na resolução da lide. Sem 

sucesso nas tentativas de cancelamento via administrativa, bem como 

próximo de se ausentar da cidade para realizar seu tratamento de saúde 

(cirurgia para retirada do tumor), o requerente se socorreu ao Centro 

Judiciário de Conflitos e Cidadania, na esperança de ter um deslinde rápido 

e eficaz no cancelamento do pacote contratado, até porque o requerente 

iria se submeter a uma cirurgia complexa e não desejava manter 

pendências durante o processo. Através do Centro Judiciário fora 

agendada audiência de conciliação, o qual restou infrutífera, sendo o 

Requerente encaminhado para as medidas cabíveis. Durante o período de 

espera para atendimento no Juizado Especial Cível, o valor referente às 

duas primeiras parcelas do pacote devidamente quitadas pelo Requerente 

foram devolvidas a este por meio de depósito bancário em sua conta 

bancária. Diante da devolutiva espontânea dos valores pagos, a esposa 

do requerente entrou em contato com a segunda Requerida para obter 

informações sobre os valores devolvidos. Na oportunidade, o 

representante da demandada lhe informou que, se os valores foram 

devolvidos espontaneamente, o pacote havia sido cancelado, e o 

Requerente não deveria mais se preocupar. Com a informação prestada 

pela demandada, a esposa do Requerente cancelou o agendamento junto 

ao Juizado Especial Cível, a fim de não tomar uma “vaga” para tratar de um 

assunto o qual já havia sido resolvido. Posteriormente ao cancelamento do 

cito agendamento, deu-se inicio a todo o transtorno o qual o requerente 

vem suportando diariamente. A terceira Requerida passou a realizar 

ligações ao Requerente diariamente cobrando os valores referentes ao 

pacote de viagem contratado com a segunda Requerida. Estando em 

recuperação dos procedimentos realizados para recuperar sua saúde 

(internado em hospital), as primeiras ligações foram atendidas pela esposa 

do requerente, o qual prontamente explicou todos os fatos ocorridos bem 

como a informação de que o pacote havia sido cancelado pela segunda 

Requerida. Em um primeiro momento recebeu como resposta de que a 

Requerida iria verificar a situação, posteriormente passou apenas a 

receber a informação de que a divida existia e que está deveria ser 

quitada junto à terceira Requerida. As ligações permaneceram durante 

todo o período de recuperação do Requerente, causando-lhe estresse 

demasiado e desnecessário, e ainda persiste apesar do demandante 

sempre prestar as mesmas informações aos atendentes. Os incômodos 

não pararam por aí, qual foi maior sua surpresa ao tentar realizar uma 

transação comercial, e ver seu crédito negado seu nome inserido nos 

órgão de proteção ao crédito, em decorrência da cobrança de parcelas de 

um contrato o qual o requerido recebeu a informação de ter sido 

cancelado, até porque jamais desfrutou do objeto do mesmo. Deste então 

vem sofrendo perturbação do seu sossego através de ligações de 

cobrança diariamente, bem como passa pelo vexame de ter seu nome 

inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Logo, deve-se proceder a 

rescisão contratual, bem como o Requerente ser indenizado pelo dano 

sofrido, tendo em vista os fatos narrados” [sic, Doc. Id. 11340982]. Em 

razão disso, requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita e, liminarmente, “a concessão da tutela provisória de urgência, 

nos termos do art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil, a fim de 

determinar aos requeridos que retirem, imediatamente, o nome do 

Requerente do Cadastro de Devedores Inadimplentes SPC/SERASA, bem 

como se abstenham de qualquer forma de cobrança dos débitos ora 

discutidos, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência” 

[sic, Doc. Id. 11340982]. No mérito, pugnou pela declaração de rescisão do 

contrato “sub judice” e a condenação das rés ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, “não inferior a 20 vezes o salário 

mínimo nacional” [sic]. É a síntese necessária. Decido. De início, em 

consulta aos sistemas informatizados “Renajud” e “Infojud”, constata-se 

que o autor não possui registrados em seu nome bens materiais 

suficientes para ilidir a declaração de hipossuficiência que instrui a petição 

inicial (Doc. Id. 10291730), razão pela qual, com fundamento nos arts. 5º, 

LXXIV, da CF c.c. 98, “caput”, do CPC, concedo-lhe os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Ainda, insta salientar que as regras 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são plenamente aplicáveis 

ao caso em análise, porquanto trata-se de nítida relação de consumo, nos 

termos do artigo 2º, do CDC. Todavia, tal fato, por si só não exclui a 

aplicabilidade das regras do Código Civil ao caso, devendo haver a 

interpretação e aplicação sistêmica do referido código e da Lei nº 

8.078/1990 (CDC). Pois bem. Quanto ao pedido liminar de suspensão de 

cobranças das parcelas avençadas no contrato “sub judice”, consta que 

em 17.5.2017 o autor contratou a prestação de serviços turísticos (pacote 

de viagem), composto de “5 diárias no Divi-Divi Praia Hotel, em apto 

standard. Diária(s) com café da manhã” [sic, Doc. Id. 11341008], com 

transporte aéreo (empresa Avianca) para o trajeto Cuiabá-MT/Natal-RN 

(29.8.2017) e Natal-RN/Cuiabá-MT (03.9.2017), no valor de R$ 4.999,24 

(quatro mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), 

a ser pago em 08 (oito) parcelas mensais e sucessivas de R$ 624,94 

(seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos). Consta, 

ainda, que o autor efetuou regularmente o pagamento das primeiras 02 

(duas) parcelas avençadas (Docs. Id. 11341012/11341013), porém, após, 

descobriu que estava acometido de um tumor cerebral e, em decorrência 

disso, “sem condições de realizar a viagem contratada” [sic, Doc. Id. 

11340982]. Para a validade do ato ou negócio jurídico, é necessária a 

capacidade do agente, manifestação livre da vontade, licitude e 

possibilidade jurídica do pedido[1], entretanto, ninguém pode ser compelido 

a contratar e/ou manter-se vinculado a um contrato indesejável ou que não 

possa cumprir[2]. Ademais, trata-se de rescisão do contrato por 

superveniência de caso fortuito (tumor cerebral), cabendo às partes 

observar o disposto nos arts. 393, 740, “caput” e § 3º, do Código Civil e 

51, II, do CDC, “in verbis”: “Art. 393. O devedor não responde pelos 

prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente 

não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito 

ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era 

possível evitar ou impedir” [sic]. “Art. 740. O passageiro tem direito a 

rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe 

devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação 

ao transportador em tempo de ser renegociada. (...) § 3o Nas hipóteses 

previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até cinco por 

cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa 

compensatória” [sic]. “Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as 

cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços 

que: (...) II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já 

paga, nos casos previstos neste código” [sic]. Portanto, tratando-se de 

rescisão contratual por motivo de saúde, hipótese em que o consumidor 

ficaria impossibilitado de usufruir do pacote de viagem, e previamente 

comunicada a ré Marcelo José de Souza Moreira-EPP[3], assiste razão ao 

autor quanto à possibilidade de rescisão do contrato celebrado. 

Outrossim, considerando que o montante cobrado pelas rés em 

decorrência da rescisão contratual (“R$ 3.577,68 multa CIA aérea + 15% 

do total” – sic, Doc. Id. 11341015) equivalente quase à totalidade do valor 

do contrato (R$ 4.999,24), também assiste razão ao autor quanto à 

alegação de abusividade da referida cobrança, em consonância com o 

entendimento jurisprudencial do TJRJ[4] e TJDFT[5]. Ressalte-se, por 

oportuno, que as rés cobram o equivalente a mais de 86% (oitenta e seis 

por cento) do valor total do contrato (R$ 4.999,24) pela rescisão do 

contrato e sequer foi prestado o serviço turístico contratado (pacote de 

viagem), não havendo justificativa plausível para a contraprestação 

incumbente ao autor atingir tamanha porcentagem. Com efeito, se o 

contrato de compra e venda objeto da ação será rescindido, pertinente e 

oportuna a pleiteada suspensão de cobrança das parcelas vincendas e 

restrições de crédito delas decorrentes, sobretudo considerando que o 

autor sequer usufruiu da prestação de serviços turísticos (pacote de 

viagem) contratada, restando caracterizada a verossimilhança das 

alegações formuladas na petição inicial (CPC 300, “caput”, “in limine”). Por 

sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC 

300, “caput”, “in fine”) se consubstancia no fato de que a continuidade 

das cobranças e a permanência das restrições de crédito em nome do 

autor o impedem de efetuar compras a prazo no comércio local. Diante de 
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todo o exposto, com fundamento no art. 300, “caput”, do CPC, concedo, 

liminarmente, a tutela de urgência pleiteada na inicial e determino a 

suspensão das parcelas nº 03 a 08 referentes ao contrato de prestação 

de serviços turísticos (pacote de viagem) nº 2780-0000106084 (reserva 

nº 203283889, excursão 5.81162.082901, com data de saída em 

29.8.2017 e retorno em 03.9.2017, no valor total de R$ 4.999,24), 

financiamento bancário nº 00000020026599702000, com vencimentos em 

16.8.2017, 16.9.2017, 16.10.2017, 16.11.2017, 16.12.2017 e 16.01.2018, 

no valor de R$ 624,90 (seiscentos e vinte e quatro reais e noventa 

centavos) cada, e determino às rés CVC Brasil Operadora e Agência de 

Viagens S/A, Marcelo José de Souza Moreira – EPP e Aymoré – Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A, não efetuarem cobranças, bem como 

excluírem e não inserirem novas restrições de crédito em nome dos autor 

Edmir Firmino de Souza, em decorrência das referidas parcelas, sob pena 

de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 100 (cem) 

salários mínimos. Não obstante, intime-se o autor para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar os documentos comprobatórios do caso fortuito (tumor 

cerebral) mencionado na petição inicial e das alegadas tentativas 

administrativas de rescisão do contrato. Concomitantemente, determino a 

citação das rés para os termos da ação e, em prosseguimento, à luz do 

art. 334, do CPC, designo audiência de conciliação para 26.6.2018 

(terça-feira), às 16:00 horas. Em observância aos artigos 168, caput, §§ 

1º e 2º e 169, caput, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, “b” e art. 6º, “caput”, do 

Provimento nº 09/2016-CM, bem como à decisão proferida em 20.9.2017 

pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Corregedora-Geral de 

Justiça (protocolo CIA nº 0054894-50.2017.8.11.0000 – ofício circular nº 

2344/2017-DJA), podem as partes, de comum acordo, escolher o 

conciliador, o mediador ou a câmara privada de conciliação e de mediação, 

que podem ou não estar cadastrados no tribunal, ajustando os custos e o 

local da sessão de conciliação/mediação diretamente com o respectivo 

prestador de serviços. Todavia, optando as partes por um dos 

conciliadores credenciados, a audiência será realizada pelo conciliador 

Jonas Edu Gruen, no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48). Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Cumpra-se e intimem-se. 

Sinop/MT, 14 de março de 2018. Mario Augusto Machado Juiz de Direito [1] 

q. v. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. CÓDIGO CIVIL 

COMENTADO. 11ª Edição, rev., atual. e amp. São Paulo: RT - 2014. pág. 

465. [2] Nesse sentido, TJDFT: Ap. nº 20100112035498, Relatora: Desª. 

Fátima Rafael, 2ª Turma Cível, j. 23.10.2013, p. 11.11.2013. [3] Pois em 

18.8.2017, após esgotadas as tentativas administrativas de rescisão do 

contrato, foi formalizado o procedimento nº 124918/2017 perante o juízo 

da 7ª Vara Cível local (Juizado Especial - Doc. Id. 11341018). [4] “DIREITO 

DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO CONTRATADO. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO FORMULADO PELA CONSUMIDORA ANTES DA VIAGEM. 

MOTIVO DE DOENÇA. LESÃO ISQUÊMICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

PREVISÃO. INCABÍVEL A RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE MULTA 

CONTRATUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 51, II DA 

LEI 8.078/90 c/c § 3º. DO ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO 

SISTEMÁTICA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DESCONTADOS OS 5% 

PREVISTOS NO REFERIDO § 3º DO ART. 740 DO CÓDIGO CIVIL. 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL A SER COMPENSADO. QUESTÃO QUE 

PERMANECEU NA SERARA DO DIREITO PATRIMONIAL. PROVIMENTO 

PARCIAL DO RECURSO. SEM HONORÁRIOS. Trata-se de recurso 

interposto pelos autores visando a reforma da sentença que julgou 

improcedentes os pedidos de restituição integral do valor pago pelo pacote 

e compensação por dano moral. Autora foi acometida de doença que a 

levou ao CTI, ficando, portanto, impossibilitada de usufruir do pacote 

adquirido com muita antecedência, tendo as rés se negado a devolver o 

valor pago pela demandante. Pelos documentos de fls. 82/83, percebe-se 

que a autora comunicou o fato no dia 16/02/2012, isto é, alguns dias antes 

da viagem. Interpretação sistemática do art. 51, II do Código de Defesa do 

Consumidor e do previsto no parágrafo 3º. do art. 740 do Código Civil. 

Pressupondo que o ordenamento é um todo unitário, sem 

incompatibilidades, há necessidade de extração do significado da norma 

que seja coerente com o conjunto. Dever da primeira recorrida de restituir 

o valor pago pela recorrente que desembolsou a quantia apontada na 

inicial, ressalvada a retenção de 5%, pelo que beneficiária do pagamento. 

Ausência de configuração de dano moral, permanecendo a questão na 

esfera do direito patrimonial (...)” [sic] – TJRJ: RI nº 

451592-93.2012.8.19.0001, Relatora: Renata Guarino Martins, 1ª Turma 

Recursal, j. 15.01.2014, p. 21.8.2014. [5] “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM. DISTRATO. 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RETENÇÃO SUPERIOR A 10% DOS VALORES 

DESEMBOLSADOS A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. 

POSSIBILIDADE. LEI 8.078/90 E CÓDIGO CIVIL (ART. 413). RECURSO NÃO 

PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 

1. Aplica-se a Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa 

do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que a autora e o réu 

enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e 

fornecedor. 2. PRELIMINAR: EFEITO SUSPENSIVO: a concessão de efeito 

suspensivo ao recurso inominado interposto nos Juizados Especiais 

ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de 

dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no 

caso concreto. Recurso recebido tão somente no efeito devolutivo. 3. A 

retenção de 39,18% (trinta e nove vírgula dezoito por cento) sobre o total 

já pago pelo adquirente, a título de cláusula penal, se mostra abusiva e 

viola a sistemática adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, uma 

vez que a recorrente não demonstrou os prejuízos experimentados que 

justificassem a retenção de valores tão altos. Ademais, conforme cláusula 

4.2.3 do Contrato de Intermediação de Serviços de Turismo celebrado 

entre as partes, a multa prevista é de 10% (dez por cento), único 

desconto que deveria ter sido aplicado. A multa superior a 10% (dez por 

cento) sobre os valores, efetivamente pagos, se mostra excessiva e 

coloca o recorrido/autor em desvantagem, pela absoluta falta de motivos 

que justifiquem um percentual tão elevado. 4. Tanto o art. 51, IV, do Código 

de Defesa do Consumidor, como o art. 413 do Código Civil admitem a 

possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, quando abusivas ou 

excessivamente onerosas, como é o caso em tela. 5. O valor total pago, 

pela parte autora, pelo pacote de viagem, foi de R$ 2.400,52 (dois mil, 

quatrocentos reais e cinquenta e dois centavos), conforme documentos 

juntados num. 71209 ? pág 23 e num. 71174 ? pág. 1 a 3. Portanto, está 

correto o dispositivo da sentença que determinou a devolução de R$ 

2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), valor encontrado após a 

dedução dos dez por cento, cuja desistência pelo consumidor se deu com 

antecedência de mais de 02 meses, havendo ainda cláusula contratual 

prevendo a multa de 10%. 6. Recurso do réu conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 7. Condeno o 

recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor 

do patrono do recorrido, fixados este em 10% do valor da condenação 

corrigida (art. 20, § 3.º, do CPC c/c art. 55 da Lei n.º 9.099/95). 8. A 

súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do 

artigo 46 da Lei n.º 9.099/95” [sic] – TJDFT: RI nº 07072711420148070016, 

Relator: Des. Arnaldo Correa Silva, 2ª Turma Recursal, j. 18.8.2015, p. 

01.9.2015.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001799-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001799-09.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

FABIO ROBERTO VIEIRA EXECUTADO: ALESSANDRO NICOLI Vistos, etc... 

Proceda-se a inclusão do nome do devedor no SERASA através do 

sistema SERASAJUD. Cite-se o executado para que no prazo de três dias 

efetue o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, podendo, 

no prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da segurança do 

Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, com depósito de 

30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora em bem imóvel, 

intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para conhecimento. 

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 

como é o caso, os bens ficarão em poder do exequente, salvo nos casos 
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de difícil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens 

poderão ficar depositados em poder do executado, e também porque o 

Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrado o executado, procedo ao Sr. Oficial de 

Justiça de acordo com o que determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e o 

exequente o que determina os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, 

havendo pagamento integral no prazo de três dias, reduzo-os pela 

metade. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000650-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EMBARGANTE)

HORING & CIA LTDA - EPP (EMBARGANTE)

CARLOS ANTONIO HORING (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT OAB - MT21958/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000650-75.2018.8.11.0015 EMBARGANTE: 

HORING & CIA LTDA - EPP, CARLOS ANTONIO HORING, ADRIANA VIEIRA 

DA SILVA HORING EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... 

Defiro a Embargante os benefícios da justiça judiciária gratuita. Se 

tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não estando 

seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do 

CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo. Certifique-se nos autos 

principais, e prossiga a execução em seus ulteriores termos. Intime-se o 

embargado, na pessoa do seu advogado, para que no prazo de 15 

(quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos para 

proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento (art. 

920, CPC). Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000801-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSMASSA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000801-41.2018.8.11.0015 AUTOR: 

CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA RÉU: CONSMASSA INDUSTRIA DE 

PRE-MOLDADOS LTDA - EPP Vistos, etc... Intime-se a Requerente para 

que proceda o pagamento das custas judiciais vinculadas ao presente 

feito na forma como determinada no Provimento 22/2016 da Corregedoria 

Geral de Justiça de Mato Grosso, art. 2º e parágrafos, no prazo de 15 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000901-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO APARECIDO GUIMARAES ALVES (EXECUTADO)

FAGUIVEL COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI 

- EPP (EXECUTADO)

PAULA RENATA GUIMARAES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1000901-93.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT EXECUTADO: FAGUIVEL COMERCIO 

DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI - EPP, FABIO 

APARECIDO GUIMARAES ALVES, PAULA RENATA GUIMARAES DE 

OLIVEIRA Vistos, etc... Citem-se os executados para que no prazo de três 

dias efetuem o pagamento da dívida, sob pena de penhora e avaliação, 

podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, independente da 

segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até seis 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 

mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 

em bem imóvel, intimem-se os executados, e seus cônjuges, se casados 

forem, para conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino 

a sua remoção, pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver 

depositário judicial, como é o caso, os bens ficarão em poder da 

exequente, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir a 

exequente, hipótese em que os bens poderão ficar depositados em poder 

dos executados, e também porque o Supremo Tribunal Federal declarou 

inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, independentemente da 

hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo encontrados os 

executados, procedo ao Sr. Oficial de Justiça de acordo com o que 

determina o art. 830 e § 1º do novo CPC, e a exequente o que determina 

os parágrafos 2º e 3º do mesmo dispositivo. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento 

integral no prazo de três dias, reduzo-os pela metade. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimar o advogado do embargado Dr. JOCIMAR DOS SANTOS para que no 

prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos informando se o seu 

constituinte comparecerá à audiência designada independentemente de 

intimação.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1005106-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELOI DOMINGOS BACHINSKI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR DOS SANTOS OAB - GO30010 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

REGIANE APARECIDA ESSER SZIMANSKI (TESTEMUNHA)

ANTONIO MACHADO SILVA (TESTEMUNHA)

 

Intimar a advogada do embargado Dr.ª ELISANGELA PERAL DA SILVA 

para que no prazo de cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do 

Oficial de Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

intimação, no bairro São Cristóvão, devendo para tanto recolher a guia 

através do site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – 

escolher a opção emissão de guia diligência – adicionar o número do 

processo – cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em 

seguida clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, 

juntando a mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em 

conformidade com o Provimento 7/2017 - CGJ. Ainda, para que no mesmo 
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prazo informa nos autos se o seu constituinte comparecerá à audiência 

designada independentemente de intimação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE Sinop - MT 

JUIZO DA Terceira Vara EDITAL DE 1ª E 2ª PRAÇAS AUTOS N.º 

1001641-22.2016.8.11.0015 AÇÃO: EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA DEVEDOR SOLVENTE EXEQÜENTE(S): COLONIZADORA SINOP S 

A EXECUTADO(A, S): NAYARA CAROLINA DE SOUZA Endereço: RUA 

DAS DOMBÉIAS, 745, JARDIM DAS OLIVEIRAS, SINOP - MT - CEP: 

78552-370 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 10/11/2016 VALOR DO 

DÉBITO: R$ 20.196,07 PRIMEIRA PRAÇA: Dia 8/5/2018, às 14 horas. 

SEGUNDA PRAÇA: Dia 17/5/2018, às 14 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO 

DAS PRAÇAS : Átrio do Fórum desta Comarca, sito na Praça dos Três 

Poderes, 175, Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT Cep:78550000, Fone: 

(66)3520-3800 DESCRIÇÃO DO(S) BEM(S): Um imóvel urbano denominado 

de lote nº 14, da quadra nº 23, com área de 360,00 (trezentos e sessenta) 

metros quadrados, localizado na Zona 04, sito a rua das Dombéias, nº 745 

– Jardim das Oliveiras, Gleba Celeste, 3ª Parte, constante do loteamento e 

perímetro urbano da cidade de Sinop - MT. Limites e confrontações: 

Nordeste: Rua das Dombéias, com 12,00 metros; Sudeste: data 13, com 

30,00 metros; Sudoeste: data 21, com 12,00 metros; Noroeste: data 15, 

com 30,m00 metros. Sobre o referido lote existe uma construção em 

alvenaria medindo aproximadamente 25mx6m; ou seja, 150,00 m2 (cento e 

cinquenta) metros quadrados, com (03) - três quartos, sala, cozinha, (02)- 

dois banheiros, coberta com telhas de eternit, sem forro, piso de cimento 

queimado, todo murado, sem portão. LOCAL ONDE SE ENCONTRA(M) O(S) 

BEM(NS): Rua das Dombéias, nº 745 – Jardim das Oliveiras, Sinop - MT 

VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 122.281,73 ÔNUS, RECURSO OU 

CAUSA PENDENTE: ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, o(s) 

bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo maior lanço acima da 

avaliação. Não havendo licitantes ou oferta nessas condições na primeira 

data, na segunda data o(s) bem(ns) poderá(ão) ser arrematado(s) pelo 

maior lanço, independentemente do valor da avaliação, ressalvada a 

hipótese de preço vil (CPC, arts. 886, 891 e 899). OBSERVAÇÃO: Caso 

o(s) executado(a, s) e/ou seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) não seja(m) 

encontrado(a,s) para intimação pessoal, ficam intimados do ato através do 

presente edital. Não havendo expediente nos dias acima designados, fica 

desde já designado o próximo dia útil para a realização do ato. Eu, NIRLEI 

APARECIDA ALVES MARTINEZ BOTIN, digitei. Sinop - MT, 14 de março de 

2018. Vânia Maria Nunes da Silva Gestora Judicial Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001641-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAYARA CAROLINA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª SIMONE BESOLD para que no prazo de 

cinco (05) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça, a fim 

de proceder o cumprimento do mandado de intimação da venda judicial, no 

bairro Jardim das Oliveiras, devendo para tanto recolher a guia através do 

site www.tjmt.jus.br – acessar Serviços – guias – diligências – escolher a 

opção emissão de guia diligência – adicionar o número do processo – 

cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ. Ainda, para que compareça perante esta 

escrivania e retire o Edital de Venda Judicial para que seja providenciada a 

sua publicação em jornal local de ampla circulação (art. 887, §3º, ultima 

parte do CPC. Deverá também no prazo de cinco (5) dias manifestar sobre 

a petição de ID 12025817.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001080-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS MELO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

APARECIDO DA COSTA TRAVASSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001080-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

ELIEL FELIX REQUERIDO: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) 

testemunha(s) conforme deprecado, designo audiência para o dia 

04/09/2018 às 15:00 horas. Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a 

intimação judicial das testemunhas arroladas pelo beneficiário da justiça 

gratuita. Comunique-se ao 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: 1001080-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL FELIX (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT0009899A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS MELO DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

APARECIDO DA COSTA TRAVASSO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001080-27.2018.8.11.0015 REQUERENTE: 

ELIEL FELIX REQUERIDO: PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E 

TELECOMUNICACOES LTDA Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) 

testemunha(s) conforme deprecado, designo audiência para o dia 

04/09/2018 às 15:00 horas. Nos termos do art. 98, II do CPC, determino a 

intimação judicial das testemunhas arroladas pelo beneficiário da justiça 

gratuita. Comunique-se ao 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011283-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS 

LTDA (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor Dr. PAULO MORELI para que no prazo de 

cinco (5) dias dê prosseguimento ao feito, informando o atual endereço da 

requerida, visto que a correspondência encaminhada para citação 

retornou com a informação de que a empresa mudou-se.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000433-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 337 de 514



CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE AUGUSTO DE BARROS FOGACA OAB - SP387034 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOCELI ANGELA CONTE (EMBARGADO)

LIDIA MARIA CONTE (EMBARGADO)

FERNANDO CONTE (EMBARGADO)

CLEMENTE CONTE (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Numero do Processo: 1000433-32.2018.8.11.0015 

EMBARGANTE: CRISTIANO ANTONIO DE ARAUJO EMBARGADO: 

CLEMENTE CONTE, LIDIA MARIA CONTE, FERNANDO CONTE, DOCELI 

ANGELA CONTE Vistos, etc. Em consulta aos sistemas de informação 

disponíveis ao Poder Judiciário, verifico que o embargante possui um 

patrimônio milionário, com fazendas, cabeças de gado, dinheiro em poder 

de terceiros, saldo em conta corrente, camionetes S10 placa OAQ-1667 e 

Blazer, placa KAC-1416, além de residir em uma suntuosa residência em 

bairro tradicional desta urbe (https://goo.gl/maps/SfSpJWLFBcH2), razão 

pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita. Também indefiro o pedido de 

pagamento das custas processuais ao final, eis que inexiste previsão 

legal a respeito. Ademais, o art. 456 da CNGCGJ/MT estabelece que as 

custas devem ser recolhidas no ato da distribuição. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VALOR DA 

CAUSA - CORREÇÃO DE OFÍCIO – PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO 

PELA AUTORA - RECOLHIMENTO DE CUSTAS EM MOMENTO POSTERIOR 

– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE - 

ITEM 2.14.2 DA CNGC – RECURSO DESPROVIDO. O proveito econômico 

pretendido pela empresa em ação de recuperação judicial é justamente o 

valor dos créditos apresentados na petição inicial e que se pretende 

negociar, ou seja, é o proveito perseguido pela autora da ação, o 

verdadeiro conteúdo patrimonial imediato da demanda. Não prospera o 

pedido de recolhimento das custas ao final do processo, conforme 

estabelece a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça: “2.14.2 – A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento 

para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei”. 

Principalmente quando a postulante não demonstra sua incapacidade 

momentânea para o pagamento. (AI 97318/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) Intime-se o embargante para 

que proceda ao pagamento das custas processuais no prazo de 15 dias, 

sob pena do cancelamento da distribuição do feito, art. 290 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011559-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DE LIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ OAB - MT0016558A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BASSANI (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor Dr.ª CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS RUIZ 

para que acompanhe o cumprimento da carta precatória que foi enviada 

via PJE para a Comarca de Sorriso - MT, a fim de que a mesma não seja 

devolvida por falta de providência da parte, bem como para que todas as 

manifestações referentes a mesma deverão ser realizadas diretamente 

naquela Comarca.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013529-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON POLTRONIERI (RÉU)

 

Intimar a advogada do autor Dr.ª GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI 

para que no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, informando o 

atual endereço do requerido visto que, a correspondência encaminhada 

para a citação do mesmo retornou sem o devido recebimento e com a 

informação de que é desconhecido no endereço informado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008179-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERVIG & WERNER ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O (ADVOGADO)

DANIELA SEEFELD WERNER OAB - MT0007839A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALCEU ADEMIR KEMPF (REQUERIDO)

NILSON SCHMMER KEMPF (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO)

 

Intimar a advogada do requerido Dr.ª KAMILLA PAVAN BALEN para que 

no prazo de cinco (5) dias manifeste nos autos, informando se o seu 

constituinte comparecerá a audiência designada independentemente de 

intimação, visto que a correspondência encaminhada foi recebida por 

outra pessoa.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208416 Nr: 9764-94.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ISER, NELI STELTER ISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PINHEIRO GROSSO 

- OAB:214784/SP

 Intimar o advogado do requerido Dr. CRISTIANO PINHEIRO GROSSO para 

que no prazo de cinco dias recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Vera - MT, com a 

finalidade de proceder a inquirição da testemunha João Carlos, sendo que 

referidas guias encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br, bem 

como, que observe, com relação às testemunhas Wanderley, residente 

nesta comarca, o disposto no art. 455 e seus paragrafos do CPC, para, se 

for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido artigo, uma 

vez que não lhe foi deferido os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 175822 Nr: 11460-39.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:17329-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 Intimar a advogada da autora Dra. DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA 

para apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 

162/182, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169321 Nr: 4310-07.2012.811.0015
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 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Intimar os advogados do autor Drs. NEVIO PEGORARO e/ou FLAVIO DE 

PINHO MASIERO para que no prazo de cinco dias se manifestem e 

requeiram o que entenderem de direito sobre a petição e comprovante de 

pagamento de fls. 89/90 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121670 Nr: 830-89.2010.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SCHENATTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOLGRAN ARAÚJO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292

 Intimar o advogado do autor Dr. LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO, 

para apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 62/65, 

no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 170136 Nr: 5206-50.2012.811.0015

 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: LEONARDO PAULI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMAO - OAB:217447, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373

 Intimar o advogado do autor Dr. FLAVIO DE PINHO MASIERO, para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação de fls. 108/118, no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 100756 Nr: 7745-28.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ANHON, DIOGO EMANUEL BACO ANHON, KIARA 

BACO ANHON, JAMES BACO ANHON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIR FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:3.100/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Vistos, etc...

Considerando que o processo encontra-se em fase de execução de 

sentença há quase dois anos sem a satisfação do débito exequendo, nos 

termos do art. 517 do CPC e do Provimento nº 07/2007 da Corregedoria 

Geral de Justiça, defiro o pedido de fls. 1449 e determino que se expeça 

em favor dos exequentes, certidão de dívida para fins de protesto, até 

porque o protesto do título enseja a inclusão do devedor nos órgãos de 

restrição ao crédito.

Em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, 

verifico que o executado somente possui uma motocicleta com quase 20 

anos de uso, e uma camionete com 35 anos de uso, os quais certamente 

não servem para quitar a dívida exequenda de mais de duzentos mil reais.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a impugnação ao 

cumprimento da sentença de fls. 1453/1467 em 15 dias.

Após, cls. para deliberação.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 110145 Nr: 2471-49.2009.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.658-B/MT

 Por essas razões, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES, EM PARTE, os presentes Embargos 

à Execução para, apenas, afastar a incidência dos juros de mora e multa, 

tendo em vista a utilização da Taxa Selic como fator de correção, devendo 

o cálculo da dívida ser refeito, com a incidência exclusiva da taxa Selic 

desde a data do vencimento da obrigação (15/12/2005) até o efetivo 

pagamento.Considerando que as partes foram vencidas e vencedoras, 

condeno-as ao pagamento das custas processuais pro-rata e em 

honorários de advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), 

sendo 50% (cinquenta por cento) de responsabilidade do Embargante e 

50% (cinquenta por cento) de responsabilidade da Embargada, art. 86 do 

NCPC, ficando a cobrança, com relação ao Embargante, condicionada ao 

disposto no artigo 98, §3º, do mesmo diploma legal, eis que defiro a ele os 

benefícios da justiça gratuita.Traslade-se cópia desta sentença para os 

autos principais (Processo nº 657/08), remetendo-se estes à contadoria 

do juízo para elaboração do cálculo do débito, considerando o aqui 

decidido, e prossiga a execução.Com o trânsito em julgado da sentença, 

aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) 

dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso 

haja manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se 

os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 

sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários se segunda fase.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 156564 Nr: 3627-04.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DAIANE STRUNZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Diante do exposto, CONFIRMO a tutela antecipada anteriormente 

concedida às fls. 77/78, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, 

JULGO PROCEDENTE a pretensão da Autora, para DECLARAR inexigível o 

déb i to  re fe ren te  ao  mês  02 /2011  –  Fa tu ra  de  nº 

EVE-07-2011832632365-60, com consumo de 142 kWh, no valor de R$ 

96,52 (noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos) (fls. 33), e ainda, 

CONDENAR a Ré, a título de indenização pelos danos morais causados, ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais), corrigidos monetariamente, 

pelo INPC, a partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, 

nos moldes da Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por 

se tratar de responsabilidade contratual.Por fim, nos termo do artigo 85, § 

2º, do CPC, CONDENO a Ré ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o 

valor da condenação.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte interessada pelo prazo 15 (quinze) dias, e, 

mantendo-se inerte, arquive-se (art. 1.284 da CNGC), porém, caso haja 

manifestação dentro do período de 06 (seis) meses, desarquive-se os 

autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da 
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sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da 

condenação e honorários de segunda fase.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108006 Nr: 407-66.2009.811.0015

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON GOMES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREEDOM INFORMATICA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SOARES IIYAMA - 

OAB:11875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Intimar a advogada do autor Dra. ELISANGELA SOARES ILYAMA para 

que no prazo de cinco dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito sobre o ofício juntado às fls. 92, oriundo do 2º Ofício Extrajudicial, o 

qual informa que para cancelamento definitivo do protesto incide custas no 

valor de R$ 35,74 e que, portanto, se faz necessário o comparecimento da 

parte interessada, para que efetue o pagamento das devidas custas, sob 

pena de arquivamento do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 254333 Nr: 373-47.2016.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLENIO BORTOLANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 Intimar o advogado do Requerente Dr. MARCELO FERREIRA LIMA para 

que no prazo de 5 (cinco) dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito sobre a petição e comprovante de pagamento de fls. 216/217, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163880 Nr: 11813-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GHELLER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11813-16.2011

Vistos etc...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 145.165,94 (cento e quarenta e cinco mil, 

centro e sessenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). fls. 

272/273.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados (art. 854, § 2º, CPC).

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo a exequente ser intimada para se manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do CPC, os bens penhorados somente 

serão depositados em poder do executado com a expressa anuência do 

exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que o Supremo 

Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infiel, 

independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 206904 Nr: 8515-11.2014.811.0015

 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): FLAVIO ESPRENDOR -ME, FLAVIO 

ESPRENDOR, ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8515-11.2011

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 16.507,97 (dezesseis mil quinhentos e 

sete reais e noventa e sete centavos), fls. 75.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD, devendo a 

exequente ser intimado para se manifestar no prazo de cinco dias.

 Caso as diligências supra restem infrutíferas, expeça-se o competente 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, os cônjuges dos 

executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder dos executados, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 268265 Nr: 8577-80.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUARAPARI COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CITADELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 8.669,71 (oito mil seiscentos e sessenta 

e nove reais e setenta e um centavos), fls. 60.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 
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o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179878 Nr: 677-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI APARECIDA FOCAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Processo nº 677-51.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 830.895,66 (oitocentos e trinta mil, 

oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), fls. 148.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD, devendo o 

exequente ser intimado para se manifestar no prazo de cinco dias.

 Caso as diligências supra restem infrutíferas, expeça-se o competente 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188496 Nr: 9804-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE FÁTIMA FUZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9804-12.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 14.334,15 (quatorze mil trezentos e trinta 

e quatro reais e quinze centavos), fls. 89.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD, devendo o 

exequente ser intimado para se manifestar no prazo de cinco dias.

 Caso as diligências supra restem infrutíferas, expeça-se o competente 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para 

garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder da executada, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172531 Nr: 7634-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GILMA MARCIA MARTINS 

CARDOSO DE ARAÚJO - OAB:68.261, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC...

 Considerando o certificado às fls. 53, 83, e 103 defiro o pedido de arresto 

formulado às fls. 108/110.

 Defiro o pedido de arresto e penhora/bloqueio on-line, nos termos do 

provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 106.418,15 (cento e seis mil 

quatrocentos e dezoito reais e quinze centavos), fls. 111.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o parágrafo primeiro do art. 830 do 

CPC, e o exequente conforme dispõe o parágrafo segundo do referido 

dispositivo.

 Restando infrutífera a diligência supra, determino a intimação do 

exequente para que cumpra o despacho de fls. 59, requerendo a citação 

dos executados por edital no prazo de cinco dias.

Havendo o pedido, defiro a citação dos executados, por edital, este com o 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 96019 Nr: 3044-24.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GOMES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO TEIXEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC...

 Proceda-se a inclusão de Arnaldo Teixeira Turra e Valdirene Lúcia 

Moreira no polo passivo da ação, retificando-se na D. R. e A.

 Intime-os do teor do despacho de fls. 67.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 16.411,84 (dezesseis mil quatrocentos e 

onze reais e oitenta e quatro centavos), fls. 116.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.
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 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 89901 Nr: 7257-10.2007.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ KUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA DOS SANTOS SOUZA 

- OAB:115.849/SP, CELSO MARCON - OAB:8.773/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Banco Finasa S/A ingressou com a presente ação de busca e apreensão, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Jair Jose Kur, 

posteriormente convertida em ação de depósito por decisão de fls. 75.

Após a conversão do feito em ação de depósito, tentou-se a citação do 

Réu, porém, sem êxito, conforme fls. 83, 91, 109, 131, 141/vº e 164.

Entre um ato e outro, intimou-se o Autor, por seu advogado, para que 

desse prosseguimento ao feito, fls. 171, contudo, quedou-se inerte, fls. 

172. Diante disso, intimou-se o representante legal do Autor, por AR, 

porém, este, também, manteve-se silente, fls. 174.

 Diante da falta de interesse do Autor na continuidade do feito, deixando-o 

sem impulso desde abril de 2017, e, considerando que o Réu sequer foi 

citado, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este juízo sobre o objeto desta demanda.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 269246 Nr: 9309-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÉZIA DOS SANTOS COSSI, VERA HELENA 

COSSI CORACINI, VALDIR GARCIA CORACINI, ANTONIO GERALDO COSSI 

JUNIOR, ALEXANDRA GAMBAROTO COSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON BOVO - OAB:136468

 Intimar a Dra. TEREZINHA APARECIDA BRAGA MENEZES, advogada em 

causa própria, para que acompanhe o cumprimento da carta precatória 

que será enviada via malote digital para o Cartório Distribuidor da Comarca 

de Vargem Grande do Sul - SP, a fim de que a mesma não seja devolvida 

por falta de providência da parte, bem como para que todas as 

manifestações referentes a mesma sejam realizadas diretamente naquela 

Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 320283 Nr: 3268-10.2018.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S PACOLA COMERCIO E TRANSPORTES DE CEREAIS - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Embalagens Maxiplast 

Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto, etc...

Se tempestivos, recebo os presentes embargos.

Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.

Intime-se a embargada, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 (quinze) dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos os autos 

para proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento 

(art. 920, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 163880 Nr: 11813-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GHELLER NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSIANE REGINA BASSO - 

OAB:10319/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96019 Nr: 3044-24.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE GOMES DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO TEIXEIRA TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

A teor do disposto no aert. 836 do CPC, determino o desbloqueio da 

quantia penhorada na conta dos devedores.

Cumpra-se o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172531 Nr: 7634-05.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. O MADEIRAS LTDA, ARNALDO TEICHEIRA 

TURRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, GILMA MARCIA MARTINS 

CARDOSO DE ARAÚJO - OAB:68.261, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 120707 Nr: 12995-08.2009.811.0015

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA CRISTINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA FRIGERI JANDREY - 

OAB:11109-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ARANTES DE 

FREITAS LINHARES - OAB:13166/DF, ELIARA VIEIRA BRANT - 

OAB:125.391/MG, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865, TIAGO NATARI VIEIRA - 

OAB:15826/MT

 Vistos, etc...

Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 399, intimando-se 

pessoalmente a exequente.

Considerando que a executada quitou integralmente a dívida, julgo extinta 

a fase de execução de sentença, nos moldes do art. 924, II do CPC.

Custas pela Executada.

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.: 227601 Nr: 4198-33.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA GLORIA RODRIGUES 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:

 Vistos, etc...

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela 

Transterra Terraplenagem e Pavimentação Ltda em face de Regina Gloria 

Rodrigues da Silva.

Após a citação da Executada, as partes, por petição de fls. 44/45, 

compareceram para informar que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a suspensão da ação.

O acordo foi homologado e o processo suspenso, fls. 46.

Por petição de fls. 51/52, as partes aditaram o acordo, requerendo a 

homologação e suspensão da ação.

Diante disso, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo de fls. 51/52 e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pela Exequente para que a Executada 

cumpra voluntariamente a obrigação (10/12/2019).

Expirado o prazo concedido, ou havendo manifestação da parte 

interessada, cls. para deliberação ou extinção do feito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 206904 Nr: 8515-11.2014.811.0015

 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): FLAVIO ESPRENDOR -ME, FLAVIO 

ESPRENDOR, ANTENOR RODRIGUES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora os 

executados possuam conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar 

a dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 188496 Nr: 9804-13.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABINO TOCHETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZANE FÁTIMA FUZINATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA TOCHETTO - 

OAB:11234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 318762 Nr: 2175-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINALDO DA SILVA, OZEIAS CARLOS VIEIRA, 

JAIME LUIZ CLEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MACHADO VINISKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDJANE DANTAS PORFÍRIO 

FREITAS - OAB:OAB/MT 6.729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente cópia de Mandado.

 Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem, com as nossas homenagens.

 Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a devolução da presente deprecata.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169283 Nr: 4278-02.2012.811.0015

 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: GUSTAVO CAMILOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTÍCA 

LTDA, SEMENTES PRODUTIVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:17.760-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, DANIEL VICENTE GOETTEMS - OAB:2.156/A-DF, IDAIR 

PAULINO CAPPELLESSO - OAB:4.342/DF, MARCIO LUCIANO ISOTON - 

OAB:20773/DF, MARCO AURELIO PIACENTINI - OAB:7170-A/MT, 

ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - OAB:13794/MT

 Processo nº 4278-02.2012

Vistos, etc...

 Em que pese o processo esteja em condições de receber sentença, o 

Autor, por petição de fls. 550/551, requereu prova testemunhal, deste 

modo, para que não se alegue cerceamento de defesa, defiro as provas 

requeridas, notadamente a testemunhal.

 Designo o dia 04/10/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução 

e julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal.

 Intime-as, constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do 

C.P.C.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 

357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo as partes observarem 

o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, 

fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido artigo.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157495 Nr: 4632-61.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Vistos, etc...

Intime-se o executado para que cumpra o disposto na sentença proferida 

nestes autos, fls. 102/110, na forma como requerida às fls. 116/118, 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 a 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.: 157495 Nr: 4632-61.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PALOMA DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, SAMIR BENNETT BUAINAIN - 

OAB:13373

 Vistos etc...

Banco Finasa S/A ingressou com a presente ação de busca e apreensão, 

com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, contra Jair Jose Kur, 

posteriormente convertida em ação de depósito por decisão de fls. 75.

Após a conversão do feito em ação de depósito, tentou-se a citação do 

Réu, porém, sem êxito, conforme fls. 83, 91, 109, 131, 141/vº e 164.

Entre um ato e outro, intimou-se o Autor, por seu advogado, para que 

desse prosseguimento ao feito, fls. 171, contudo, quedou-se inerte, fls. 

172. Diante disso, intimou-se o representante legal do Autor, por AR, 

porém, este, também, manteve-se silente, fls. 174.

 Diante da falta de interesse do Autor na continuidade do feito, deixando-o 

sem impulso desde abril de 2017, e, considerando que o Réu sequer foi 

citado, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo Autor. Proceda-se o levantamento de eventual restrição 

determinada por este juízo sobre o objeto desta demanda.

Com o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179878 Nr: 677-51.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI APARECIDA FOCAS LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:16.217-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:17.760-MT

 Vistos, etc...

 O numerário penhorado não garante o juízo, razão pela qual determino 

que se cumpra o último despacho.

 Intime-se a executada, art. 854, § 2º do CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001724-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIBONI IND E COM DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA - EPP 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Numero do Processo: 1001724-04.2017.8.11.0015 DEPRECANTE: 

BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A. DEPRECADO: OLIBONI IND E 

COM DE MADEIRAS E ESQUADRIAS LTDA - EPP Vistos, etc... Diante do 

ofício de ID. 12182909, determino a devolução da presente missiva com as 

baixas necessárias. Às Providências. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000738-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON EMILIANO TOSETTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES OAB - MT21061/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRUGOVICH ATACADO DE AUTOPECAS LTDA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo 

AUTOR para comparecer perante este Juízo a fim de assinar o termo de 

caução. Sinop-MT, 14 de março de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-38.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA LOUREIRO NORTHFLEET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA OAB - MT20339/O (ADVOGADO)

ALINE EVELLIN MARCON OAB - MT14003/O (ADVOGADO)

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA OAB - MT0014928A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZETE TAVARES 02584060116 (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

PARTE AUTORA para em cinco dias efetuar o depósito em conta judicial 

do valor de R$80,00, referente honorários do conciliador, conforme 

determinado na decisão (ID 4855485). Sinop-MT, 14 de março de 2018 

Clarice Janete da Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 76596 Nr: 4921-67.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREDOLINO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO JOSÉ QUAINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, RODRIGO MOREIRA GOULART - OAB:13439-A/MT

 Diante do pedido de fls. 188/189, intime-se a parte exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha com o cálculo do valor 

atualizado do débito.

Intime-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 74670 Nr: 3068-23.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:MT/3530-A

 Ante o pedido de fls. 277/278, 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.: 199254 Nr: 2015-26.2014.811.0015

 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: CATATAU COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANESSA RIBEIRO VINAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO RODRIGUES FELIPE - 

OAB:7278-B, RUSSEL ALEXANDRE B. MAIA - OAB:MS/6.296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Diante do exposto, mantenho a decisão de fls.100/101 e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a 

requerida ao pagamento da importância de R$12.850,00 (doze mil, 

oitocentos e cinquenta reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo 

INPC, e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data do efetivo 

prejuízo (19/05/2013 - SUM 43 STJ e 397 do CC), “[...] O Superior Tribunal 

de Justiça pacificou o entendimento de que os juros moratórios nas 

obrigações líquidas e certas incidem a partir da data do vencimento (STJ – 

Corte Especial – AgInt nos EAREsp 472.159/SC – Rel. Ministro JORGE 

MUSSI – j. 19/10/2016, DJe 26/10/2016)”. (Ap 12399/2017, DES. JOÃO 

FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).Por conseguinte, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos formulados pela 

requerida, para DECLARAR ilegal a cobrança de juros remuneratórios 

acima de 1% ao mês. Outrossim, autorizo a compensação dos débitos e 

créditos das partes, nos termos do artigo 369 do Código Civil.Por fim, 

considerando que a requerida decaiu em maior parte dos pedidos, 

condeno-a ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do Novo Código de 

Processo Civil. Todavia, ressalto que a exigibilidade de tais verbas fica 

suspensa, tendo em vista que lhe concedo o benefício da justiça gratuita 

(fls. 61).Com o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado pela Sra. 

Gestora, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 248478 Nr: 17397-25.2015.811.0015

 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: CRISTIANE GALLERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO DONIZETTI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN M. S. CONTINI - 

OAB:OAB/ MT 13.894, LAURA FAVARETTO - OAB:22701/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que ainda não foi tentada a citação do 

requerido no endereço constante às fls. 23. Assim, expeça-se carta de 

citação para o referido endereço, nos termos da decisão de fls. 42/45.

De igual modo, proceda a Sra. Gestora a pesquisa de endereço pelos 

sistemas de convênios do TJMT.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 198535 Nr: 1430-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QIECDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274-PR, SIDNEI FERRARIA - OAB:OAB/SP 253.137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos lock - OAB:16828, 

Marcos Aurélio M. Mederiso - OAB:15.401

 Defiro a substituição processual de fls. 328, uma vez que os documentos 

apresentados às fls. 340/344, comprovam a cessão de direitos havida 

entre BANCO FIDIS S/A e BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. 

Anote-se na D.R.A..

Após, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

andamento ao feito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220182 Nr: 18457-67.2014.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO POLONIATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSO ONLINE S/A (UOL)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:SP/131.600, Ellen Gonçalves Pires - OAB:17603-A, 

NATASHA PRYNGLER - OAB:20347-A/MT, ROSELY CRISTINA 

MARQUES CRUZ - OAB:178930/SP

 (...) In casu, verifico que o requerente pleiteou a exibição da gravação 

telefônica em que aderiu a suposta contratação de serviços junto à 

requerida, sendo por esta negada, diante do decurso do prazo legal de 

noventa dias de obrigatoriedade de armazenamento de gravação, previsto 

no artigo 15, §3º, do Decreto nº 6.523/2008. A esse despeito, o 

requerente afirma que a requerida deve manter os dados armazenados 

pelo período mínimo de dois anos, com fulcro no artigo 15, §4º, do mesmo 

Decreto. No ponto, cumpre consignar que o referido Decreto tem por 

finalidade regulamentar o comando contido no código consumerista a 

respeito das normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao 

Consumidor - SAC. Contudo, em seu artigo 2º, parágrafo único, o Decreto 

nº 6.523/2008 aduz que sua aplicação não abrange as hipóteses de 

contratações realizadas por telefone: (...) Por oportuno, convém anotar 

que o suposto serviço contratado, provedor de serviço de internet, se 

trata de serviço de comunicação multimídia – SCM, o qual é regulamentado 

de forma geral pela Resolução nº 632/2014 da pela Anatel. (...)A referida 

resolução, em seu artigo 24 e seguintes, preconiza que é obrigatório o 

armazenamento da gravação das chamadas telefônicas realizadas entre a 

empresa e o consumidor pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses da data de 

sua realização, durante o qual, o consumidor poderá pleitear o seu 

conteúdo(...)Nesta senda, denoto que a suposta gravação ocorreu em 

12/04/2013, ao passo que a requerida foi citada em 01/06/2015 (fls. 29-v). 

Desta forma, ocorreu o decurso de prazo que obriga a requerida a manter 

em seu banco de dados a gravação da contratação do serviço com o 

autor. (...)Com tais considerações, JULGO IMPROCEDENTE a presente 

medida cautelar de exibição de documentos e condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo Código de Processo Civil, cuja 

exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 26). 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171928 Nr: 7092-84.2012.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SILVA & PIANISSOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO DE LIMA CORDEIRO 

JUNIOR - OAB:13735/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN F. FIEL PAVONI - 

OAB:6.525 MT, RONIMARCIO NAVES - OAB:6228

 (...) Á vista do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do 

artigo 330, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no artigo 485, incisos I e VI do mesmo 

codex.Condeno a requerente ao pagamento de custas\despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no art. 85, §2º, do 

CPC/2015. Transitada em julgado esta sentença, promova-se o 

levantamento da quantia depositada nos autos (fls. 42) em favor da parte 

autora. Publique-se. Registre-se. Intime-se.Sinop/MT, 13 de março de 

2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220461 Nr: 18671-58.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO GODOY LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINASA BMC S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAIGUER NICOLE RIBEIRO PEXE - 

OAB:MT-17457, THAIS RENATA DÂMASO DOS REIS UMENO - 

OAB:15.560-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO DE OLIVEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MT14.992-A, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 124/125. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 18671-58.2014.811.0015 – AÇÃO REVISIONAL movida por 

JULIANO GODOY LOURENÇO em face de FINASA BMC 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.: 159795 Nr: 7123-41.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA GORETTI RODRIGUES GASPARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GUIMARÃES MARQUES 

RAMOS DA FONSECA SCHNEIDER CONTINI - OAB:12993-MT, ESTEVAN 

MIZZANI SCHNEIDER CONTINI - OAB:13894/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:12503/MT

 Defiro parcialmente os pedidos de fls. 126/127. Intime-se a parte 

executada 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 aplicação 

de multa do art. 774, inciso V, c/c parágrafo único do CPC.

Após, diga o exequente.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 38737 Nr: 1833-89.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELEVISÃO CENTRO AMÉRICA LTDA, JACQUES 

SABÓIA PAES DE BARROS, ANTONIO FERNANDO MANCINI, ELAINE 

FERREIRA SANTOS MANCINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRÁFICA E EDITORA FOLHA DA AMAZÔNIA 

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: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A, MARCOS LEVI BERVIG - OAB:6312-A/MT

 Ante o pedido de fls. 280, 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.: 273403 Nr: 11941-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11.470, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 (...) Posto isso, ausentes os requisitos, INDEFIRO o pedido do executado 

de depósito do valor incontroverso do débito para fins de suspensão da 

execução, nos termos do artigo 916, §3º, do CPC.Ademais, nos termos do 

artigo 916, §4º, do CPC, determino o prosseguimento da execução, 

mantendo os depósitos efetivados nos autos, que converto em 

penhora.Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar cálculo do valor remanescente do débito, bem como, sendo 

reiterado o pedido de penhora da soja em grãos informada às fls. 69, 

deverá demonstrar o valor atual do bem.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 110978 Nr: 3315-96.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOTARIO KLAUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:0AB/MT.3162, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 165.

Intime-se a executada, por edital (art. 513, IV, do CPC) para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 154346 Nr: 2342-73.2011.811.0015

 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: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA NASCIMENTO CEGOVIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO a 

AUTORA para em cinco dias efetuar o preparo da carta precatória a ser 

expedida para Sorriso-MT, tendo em vista que a carta de citação foi 

devolvida com a alínea: "6-não procurado".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108438 Nr: 780-97.2009.811.0015
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCRENOP - CONCRETOS SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSTELOG LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE LIMA CAMARGO 

- OAB:OAB/SP 293.400

 Chamo o feito à ordem para determinar a intimação da executada a 

regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de prosseguimento do feito sem a sua intimação, haja vista que 

os advogados que substabeleceram os poderes à Dra. Fabiane de Lima 

Camargo não tem procuração nos autos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 247397 Nr: 16758-07.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA -EPP, CRISTIANE 

SOUZA DA COSTA SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para trazer aos autos o contrato de cessão de 

crédito, que indique a cessão do contrato realizado entre as partes, qual 

seja cédula de crédito bancário nº 884262206938, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de indeferimento da substituição processual.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 4764-60.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISSINATI EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B, JAQUELINE DE CASSIA CHAGAS BASSAN - 

OAB:36.306-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Ante o decurso do prazo requerido às fls. 75, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, dar andamento no feito, sob pena de 

extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210588 Nr: 11466-75.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AYMORÉ CRÉDITO,FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIANE JANETE KLANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT/9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, MARCOS 

LEVI BERVIG - OAB:6312/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar 

rescindido o contrato firmado entre as partes, consolidando nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial 

(marca Mitsubishi, modelo L200 GLS Sport 2.5 a, cor: prata, 

modelo / fabr icação:  2005/2005,  P laca  HCF5482,  Chass i 

93XHNK7405C514294, Renavam 851566065), cuja apreensão liminar torno 

definitiva, sendo facultada a venda a terceiros, após o trânsito em julgado 

da sentença, respeitando-se os termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 

911/69.Condeno a requerida ao pagamento das custas/despesas 

processuais e honorários advocatícios, o qual o fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa.Decorrido o prazo recursal, pagas as 

custas, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/20007-CGJ/MT, 

intimo a parte autora para em cinco dias efetuar o preparo da carta 

precatória a ser expedida para Marcelândia-MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236535 Nr: 9765-45.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VICTOR LOURENCO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIETE SANTANA MATOS - 

OAB:10.423/CE, HIRAN LEÃO DUARTE - OAB:OAB/CE 10.422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Atendidas as disposições contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69, 

com a expressa estimação pecuniária do valor do bem, defiro o 

requerimento de fls. 92/94 e converto a Ação de Busca e Apreensão em 

Ação de Execução. Nesse sentido: (...) Desta forma, providencie-se a 

citação do executado para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, sob pena de lhe serem penhorados bens suficientes 

para a garantia da execução (art. 829, caput, e 830, c.c. art. 831, ambos 

do CPC). Para as hipóteses de pronto pagamento ou não oferecimento de 

embargos à execução, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, devidamente atualizado, sendo tal verba 

reduzida pela metade em caso de satisfação integral da dívida no prazo a 

que alude o art. 829, caput, do CPC. (§1º, do art. 827, do CPC). Procedida 

à citação, deverá o Oficial de Justiça devolver em cartório a primeira via 

do mandado para fins de contagem do prazo para oposição de embargos, 

retendo consigo a segunda via, para efeito de penhora. Não paga a dívida 

no prazo legal, deverá o Sr. Oficial de Justiça, proceder à penhora e 

respectiva avalição de tantos bens quantos bastem para satisfação do 

crédito, intimando o devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em 

bem imóvel, conforme dispõe o artigo 841 do Código de Processo Civil. Se 

o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bem 

quantos bastem para garantir a execução, procedendo-se nos termos do 

art. 830, do CPC. Cientifique-se o executado de que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos (art. 914, c.c. 

915 e 919, do CPC). Poderá o devedor, ainda, no prazo aludido no item 

anterior, reconhecendo o débito e comprovando o depósito de 30% (trinta 

por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários 

advocatícios, requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um 

por cento) ao mês (art. 916, CPC). Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8715 Nr: 237-17.1997.811.0015

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONFECÇÕES LTDA, AUDI SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem para indeferir o pedido de penhora “on line”, haja 

vista que não foi requerido o cumprimento de sentença, na forma dos art. 

513 e seguintes do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219876 Nr: 18248-98.2014.811.0015

 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: ZOLMIR LUIZ DE COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAULEASING S/A, BRADESCO 

SEGUROS 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: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Diante do exposto, tendo em vista a ocorrência de prescrição, JULGO 

EXTINTA a pretensão do requerente em receber o valor excedente pago a 

título de indenização securitária, bem como indenização por danos morais, 

em face do Banco Bradesco Seguros S/A, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Por conseguinte, condeno o 

requerente ao pagamento de honorários advocatícios ao segundo 

requerido “Banco Bradesco Seguros S/A”, no importe de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do 

CPC/2015. Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para CONDENAR o primeiro requerido “Banco 

Itauleasing S/A”, ao pagamento da importância de R$23.770,40 (vinte e 

três mil reais, setecentos e setenta reais e quarenta centavos), a título de 

danos materiais, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir 

de 28/02/2012, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (art.405 do CC).Diante da sucumbência recíproca, 

condeno o requerente e o primeiro requerido “Banco Itauleasign S/A” ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 

85, § 2º, do CPC/2015. Tais verbas deverão serem pagas na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada parte.Com o trânsito em julgado, o 

que deverá ser certificado pela Sra. Gestora, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e 

anotações necessárias.Publique-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 20961 Nr: 4661-63.2001.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA TRESE CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIMÁRCIO NAVES - 

OAB:OAB/MT 6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) De início, com relação ao pedido de transferência da quantia 

depositada em juízo a título de pagamento pelos imóveis alienados através 

da presente missiva, consigno que se revela medida prematura. Isso 

porque, depreende-se dos autos que diversos terrenos foram vendidos 

mediante pagamento a prazo, sendo que há, inclusive informação de 

débitos pendentes por alguns compradores, o que inviabiliza, nessa fase 

processual, a transferência da quantia vinculada ao processo sem a 

certeza necessária no tocante ao adimplemento total dos imóveis. Nessa 

senda, registro que, conquanto a requerente tenha aportado relatório 

acerca da situação dos imóveis, às fls. 2.311/2.348, não cumpriu a 

contento a determinação de fls. 2.299, pois não foram mencionados quais 

imóveis foram transferidos e quitados e, ainda, nos quais se encontra 

pendente apenas a expedição de carta de arrematação. Assim, hei por 

bem conceder prazo suplementar de 15 (quinze) dias, para que a 

requerente aporte ao feito competente relatório, detalhando quais imóveis 

foram alienados e quais foram quitados integralmente, indicando, para 

tanto, as páginas processuais em que estão colacionados os 

comprovantes de pagamento destes. Deverá, ainda, indicar quais imóveis 

já foram transferidos, além daqueles em que já foi expedida carta de 

arrematação. Em igual termo, a requerente deverá informar quais 

compradores se encontram em atraso com as obrigações referentes ao 

pagamento pelos imóveis e qual solução a ser dada para os casos de 

inadimplemento.Com o aporte, voltem-me conclusos. Intime-se.Sinop/MT, 

13/03/2018 GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185727 Nr: 6876-89.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO VIERA DOS SANTOS - ME, DIEGO 

VIERA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 119331 Nr: 11614-62.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON AMERICO ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE RODRIGUES FERREIRA - 

OAB:24979 GO, MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - 

OAB:91.045/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMERCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11482-B/MT, JADER FRANCISCO DEI RICARDI - OAB:12994/MT

 Expeça-se o mandado de reintegração de posse do bem descrito na 

inicial e às fls. 50.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 316934 Nr: 898-58.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA NABÃO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE TREVISAN CAMPELO - ME, FABIANE 

TREVISAN CAMPELO, JOSÉ HOLANDA CAMPELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRYSCILLA BARBOSA SILVA 

ROCHA - OAB:15096-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Citem-se os requeridos para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

acerca da instauração do incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica, nos termos do art. 135, do CPC.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 160218 Nr: 7582-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CARDOSO ALVES FILHO, MARCONI 

MARCHIORI, SERGIO ALVES, REGIA APARECIDA SAMARA PEREIRA 

ALVES, RICARDO ALVES, ROSAURA MARIA CANCELA PINHEIRO 

MARCHIORI, ROSANA CANCELLA PINHEIRO ALVES, CÉLIO GOUVEIA 

GALAN, ELLEN ALVES GALAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 
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OAB:13.479-MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 102. Diligencie a Sra. Gestora na busca de 

endereços dos executados HÉLIO CARDOSO ALVES FILHO, MARCONI 

MARCHIORI, ROSAURA MARIA CANCELA PINHEIRO MARCHIORI, CÉLIO 

GOUVEIA GALAN, ELLEN ALVES GALAN, através do Sistema de 

Convênios do TJMT, Siel e Apolo.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 29/30, 

expedindo-se o necessário.

Restando infrutífera a diligência, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 311 Nr: 556-19.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a impugnação ao cumprimento da 

sentença de fls. 293/296 para reconhecer o excesso de 

execução.Determino a remessa dos autos ao contador judicial, a fim de 

que elabore cálculo, atualizando o valor da causa (R$79.076,43), desde a 

data do ajuizamento da ação (17/06/1996). Obtida a base de cálculo, 

devem ser calculados os honorários de sucumbência, conforme sentença 

de fls. 253 (10%), o qual constitui o valor da condenação. Os juros de 

mora são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença 

(27/06/2017), aplicando-se, ainda, a multa de 10% (dez por cento) e os 

honorários advocatícios da fase de execução - 10% (dez por cento) 

sobre o valor do débito, a partir do não cumprimento espontâneo da 

obrigação. O termo final deve ser a data do cálculo, haja vista que houve o 

bloqueio de valores, mas não houve a transferência para conta judicial, de 

modo que não há rendimentos sobre o aludido valor.Apresentado o 

cálculo, intime-se o executado para depositar o valor remanescente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento do feito com atos 

expropriatórios. Ademais, retornem os autos conclusos para transferência 

do valor devido para a conta judicial e posterior determinação de 

levantamento em favor do credor.Intimem-se.Sinop/MT, 13 de março de 

2018. GIOVANA PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 158595 Nr: 5807-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSON SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OVÍDIO ILTOL ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MAGNO N. PORTO - 

OAB:11.328-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - 

OAB:MT / 7.974-B

 Tendo em vista que é de conhecimento publico que o Dr. Ovídio Iltol Araldi 

faleceu, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar 

certidão de óbito do executado; bem como proceder a indicação dos 

herdeiros.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85385 Nr: 2818-53.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO TOMOAKI URIU - 

OAB:6235/MT

 Defiro o pedido de fls. 255/257.

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar planilha 

com o cálculo do valor atualizado do débito.

Após, expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção de tantos 

bens quantos bastem para a satisfação do débito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 319706 Nr: 2868-93.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A - Juara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z. M . Y. TRENTIN - MADEIRAS - EPP, ZARIFE 

MARIA YARED TRENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:MT - 18603/B, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:MT - 16.691/A, MARIA AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA 

VIANNA - OAB:27.109-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Oficie-se ao Juízo Deprecante solicitando cópia da procuração dos 

advogados da parte autora, sob pena de devolução da Carta Precatória.

Após, se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), 

cumpra-se a ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Decorrido o prazo, não cumpridas as formalidades legais, devolva-se o 

presente feito ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas as 

formalidades legais, conforme dispõe o art. 267, I do CPC.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 171854 Nr: 7027-89.2012.811.0015

 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: RENILDO EDUARDO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA APARECIDA DA SILVA, PORTO 

SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127 

MT

 Diante do exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado na 

sentença de fls. 345/365, que, destarte, permanece na íntegra, tal como 

foi lançada.Intimem-se.Sinop/MT, 13 de março de 2018.GIOVANA 

PASQUAL DE MELLO Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 175104 Nr: 10657-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INVEST FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERTRUDES FERNANDES NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYHÉLVIA AMARAL RIBEIRO 

DE PAULA - OAB:6285, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) do EXEQUENTE para em quinze dias manifestar sobre 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls. 137/138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 92711 Nr: 10045-94.2007.811.0015

 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: LUCIANO APARECIDO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO SOARES & SANTOS LTDA-ME, 

ANTONIO SANTOS GONÇALVES, OSMAIR IORI DA SILVA, JOSE 

BERNARDO DOS SANTOS, GILMAR ALIBERTI, ROSANGELA PROCHSCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELMA REGINA BARBERATO - 

OAB:MT/10.814-B, LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - OAB:16050-MT, 

MASSAKI TARUMOTO - OAB:9281-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - OAB:, JONES EVERSON 

CARDOSO - OAB:7.119-A/MT, LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

partes para em cinco dias manifestarem, tendo em vista que os autos 

retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157595 Nr: 4735-68.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANE FEITOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON JOSÉ DA SILVA, KELLY CRISTINY 

ORGINO MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JACSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, 

SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora para em cinco dias manifestar sobre certidão de fl.47: 

"Certifico em cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO que efetuei 

diligência no endereço mencionado no mandado(Rua Santos Dumont, 275, 

Jardim Ibirapuera, Sinop-MT) e lá estando NÃO FOI POSSÍVEL proceder a 

CITAÇÃO dos devedores AILTON JOSÉ DA SILVA e KELLY CRISTINY 

ORGINO MOTA em virtude de não encontrá-los. No endereço verifiquei 

que funciona atualmente o estabelecimento comercial MERCADO PUFF de 

propriedade do casal Carla Oliveira e júlio, e conversando com a Sra.Carla 

e demai sfuncxionários do mercado Puff obtive a informação que o 

devedor é proprietário do imóvel porém não reside em Sinop, e o imóvel é 

alugado para o casal. Fui informada ainda que a devedora KELLY 

CRISTINY ORGINO MOTA é a ex-companheira do devedor AILTON e que 

também não reside no local.Assim devolvo o mandado em Cartório para 

que o endereço dos devedores sejam atualizados para novas tentativas 

de cumprimento do mandado. O referido é verdade e dou fé. Sinop-MT, 12 

de Março de 2018. Rose Meyre Moggi - Oficiala de Justiça."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 83818 Nr: 1267-38.2007.811.0015

 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: CLEUSI APARECIDA PRUCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA - BANCO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Tortoro 

Júnior - OAB:247.319

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, tendo em vista que os autos 

retornaram do Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 184677 Nr: 5763-03.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENHUR BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACOM ADM. DE CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:5835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

AUTOR para em cinco dias manifestar sobre petição de fls. 188 a 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208931 Nr: 10151-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. S. DA SILVA - ME, RENERS 

BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 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:

 Verifico que a parte executada não foi citada, de modo que, a parte 

exequente requer o arresto “online” pelo Sistema Bacenjud. 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: (...) “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADO NÃO 

LOCALIZADO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – ARRESTO ON LINE - 

POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 653, DO CPC – DECISÃO 

REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É possível a realização do arresto 

prévio ou online quando não encontrado o executado para citação, 

conforme exegese do artigo 653, caput, do Código de Processo Civil, 

visando evitar que a tentativa frustrada de localizar o devedor impeça o 

regular andamento da execução, assegurando, desse modo, a efetivação 

de futura penhora no feito executivo”. (TJMT-AI 9697/2014, DES. ADILSON 

POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

03/03/2015, Publicado no DJE 09/03/2015) Assim, DEFIRO o pedido de 

arresto de ativos financeiros (fls. 113/114) em nome das partes 

executadas R. B. S. DA SILVA – ME – CNPJ 07.183.600/0001-81 e 

RENNERS BASSALOBRE SOARES SILVA – CPF 013.983.591-14, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 83.761,33 – oitenta e três mil setecentos e 

sessenta e um reais e trinta e três 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-a, com a advertência de que, não havendo pagamento, o 

arresto será convertido em penhora. Desta forma, intime-se a exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento no feito, indicando o 

atual endereço da executada, para citação, sob pena de extinção. Não 

sendo encontrados numerários, diga o exequente em 10 (dez) dias. 

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 162549 Nr: 10329-63.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DATALINK - COMÉRCIO E REPRES. DE SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT, SIDNEY MARQUES - OAB:MT-2.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte executada não foi citada, conforme certidão do 

Oficial de Justiça de fls. 40, pugnando a parte exequente pelo arresto 

“online” pelo Sistema Bacenjud (fls. 44/47). 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 TEREZINHA PEREIRA ABEGG – CPF nº 894.959.931-72, 

até o limite do crédito exequendo (R$ 9.555,22 – nove mil, quinhentos e 

cinquenta e cinco reais e vinte e dois centavos). Confirmado o bloqueio, 

servirá como termo de arresto o protocolo emitido pelo Sistema Bacen Jud, 

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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 131202 Nr: 10418-23.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECIR DE MIRANDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATRIX INTERNET S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR BORTOLETO FERREIRA 

- OAB:13396/MT, JULIO CÉSAR FAITARONE - OAB:OAB/SP140.725

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 424/426, entretanto não pagou o débito 

conforme certidão de fls. 461. 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 e o pedido de inclusão do nome da 

executada em cadastro de inadimplentes fls. 459 em nome da parte 

executada MATRIX INTERNET S/A – CNPJ 80.756.1256/0001-85, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 61.137,99 – sessenta e um mil cento e 

trinta e sete e noventa e nove 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.: 254651 Nr: 579-61.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA GUERRA, FERNANDO 

MASCARELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN 

GUERRA - OAB:13697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO, Verifico que a parte devedora foi devidamente 

citada para o cumprimento da obrigação às fls. 57, entretanto não pagou o 

débito, conforme certificado às fls. 62. 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, DEFIRO o pedido de penhora de 

ativos financeiros em nome da parte executada ÁLVARO DE SOUZA – 

CPF nº 935.848.901-44, até o limite do crédito exequendo (R$ 80.663,14 – 

oitenta mil seiscentos e sessenta e três reais e quatorze 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, ou 

encontrando, sejam insuficientes para saldar a dívida, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos de fls. 58/61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 3380-62.2007.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMERO LOPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 46/47, entretanto 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. 113/114 em 

nome da parte executada NAILDES FERNANDES DE MEDEIROS – CPF: 

459.051.851-15, até o limite do crédito exequendo (R$ 30.998,89 – trinta 

mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e nove 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, voltem-me os autos 

conclusos para análise dos demais pedidos.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 130697 Nr: 9913-32.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO CLARINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRD - VITÓRIA RÉGIA DIVISÓRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:13619-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS APARECIDO DE 

AGUIAR - OAB:9769/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 133, 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 

executado VRD – VITÓRIA RÉGIA DIVISÓRIAS – CNPJ nº 

09.582.973/0001-50, até o limite do crédito exequendo (R$ 27.045,32 – 

vinte e sete mil, quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos), o que 
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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.: 210211 Nr: 11162-76.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 57, 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 

executada VANDERLEIA DE ALMEIDA– CPF nº 008.933.411-69, até o limite 

do crédito exequendo (R$ 8.664,66 – oito mil, seiscentos e sessenta e 

quatro reais e sessenta e seis 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.: 124431 Nr: 3644-74.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BIOLCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINI PEDRAZZANI & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON CLAUDIO DA SILVA - 

OAB:11316-A/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 77, 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 

executado MARTINI PEDRAZZANI & CIA LTDA – CNPJ nº 

08.890.772/0001-58, até o limite do crédito exequendo (R$ 22.587,68 – 

vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta 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.: 95848 Nr: 2839-92.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XENIA MICHELE ARTMANN GUERRA, FELIPE MATHEUS 

DE FRANÇA GUERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA HELENA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 VISTOS EM CORREIÇÃO,

Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 326/328, entretanto não pagou o débito, 

conforme certificado às fls. 329.

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 SILVIA HELENA SCHIMIDT, CPF nº 878.615.939-91, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 19.495,96 – dezenove mil quatrocentos e 

noventa e cinco reais e noventa e seis 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.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108569 Nr: 917-79.2009.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA HELENA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5726-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIMUNDO NETO SILVA - 

OAB:8831/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:MT/7.459-A, 

VANDERLEI NEZZI - OAB:8452/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 37, 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 NELÇO DURIGON – CPF nº 283.377.789-20, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 583.762,78 – quinhentos e oitenta e três mil 

setecentos e sessenta e dois 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, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 91805 Nr: 9159-95.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROQUE LUIZ ANDRIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERÃO - 

OAB:4839-A-MT, WANDER MARTINS BERNARDES - OAB:/MT 15.604

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 149, 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 

executada EBC EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA – 

CNPJ nº 05.483.882/0001-07, até o limite do crédito exequendo (R$ 

25.905,79 – vinte e cinco mil, novecentos e cinco reais e setenta e nove 

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.: 164819 Nr: 12765-92.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S C V ALVES ME, SILVANI CIRO VICENCIO 

ALVES

 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:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 138, 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 das 

partes executadas S C V ALVES ME – CNPJ nº 11.066.426/0001-64 e 

SILVANI CIRO VICENCIO ALVES – CPF nº 814.741.301-78, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 108.154,23 – cento e oito mil cento e cinquenta e 

quatro reais e vinte e três 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, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 224515 Nr: 2466-17.2015.811.0015

 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): SANTOS E MARIN LTDA, IVANILDE DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO, Verifico que a parte devedora foi devidamente 
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citada para o cumprimento da obrigação às fls. 41, entretanto não pagou o 

débito, conforme certificado às fls. 42. 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, 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 SANTOS E MARIN 

LTDA-ME – CNPJ nº 04.951.751/0001-44 e IVANILDE DOS SANTOS – CPF 

nº 054.155.558-89, até o limite do crédito exequendo (R$ 15.236,69 – 

quinze mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove 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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 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

 Nos termos da Legislação vigente (Art. 107 e parágrafos do CPC) e do 

Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista que os autos foram retirados em 

carga rápida e não foram devolvidos, intimo o Dr. CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO para devolver IMEDIATAMENTE os autos 

supramencionados, sob as penas da lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 274088 Nr: 12463-87.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGE MAURICIO MUNARI LOTHAMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMW DO BRASIL LTDA, G S COMÉRCIO DE 

MOTOS LTDA, TOP CAR VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT/13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITO JOSÉ BARBIERI - 

OAB:OAB/SC 4.026, DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - OAB:4705/MT, 

DENISE DE CÁSSIA ZILIO - OAB:OAB/SP 90.949, FABIOLA MEIRA DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 184.674, LUIZ HENRIQUE PITOMBO 

RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB:15467/MT

 Em consulta ao sistema apolo, verifico que, de fato, os autos foram 

retirados da secretaria em carga no dia 07/03/2018, sendo devolvidos em 

12/03/2018. Assim, defiro o pedido de fls. 105, restituindo o prazo para 

manifestação dos requeridos, que passa a fluir a partir da publicação 

desta decisão.

Recomendo à secretaria que, em se tratando de processo em que há 

prazo comum às partes, os autos somente podem ser retirados mediante 

carga rápida, ou seja, para devolução no mesmo dia.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000852-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTO CESAR CAVAGLIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDESMARA CAVALHERI OAB - MT0014586A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMIR FERNANDES DOS SANTOS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1000852-52.2018.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANO MORAL, com pedido de tutela de urgência, proposta por AIRTO 

CESAR CAVAGLIERI em face de NORTÃO TRUCKCENTER PRESTADORA 

DE SERVIÇOS EIRELI – ME e OSMIR FERNANDES EIRELE - EPP, alegando 

que , em agosto de 2017, recebeu as notas fiscais de nº 

201700000000565, no valor de R$5.525,00 (cinco mil, quinhentos e vinte e 

cinco reais) e nº 000.004.172, no valor de R$3.491,15 (três mil, 

quatrocentos e noventa e um reais e quinze centavos), acompanhadas de 

dois boletos bancários. Entretanto, desconhece as operações constantes 

nas notas fiscais, razão pela qual as recusou e as enviou às requeridas, 

via correio. Aduz que, apesar disso, os títulos foram protestados, lhe 

acarretando diversos transtornos financeiros e moral. Requer a 

concessão de tutela de urgência, a fim de que seja determinada a 

exclusão dos protestos. No mérito, requer seja declarado inexistente o 

débito e condenação das requeridas em indenização por danos morais, no 

valor de R$10.000,00 (dez mil reais). DECIDO: Recebo a emenda da inicial 

dos Ids 11892270/11892283. Altere-se o valor da causa no sistema PJE. 

No tocante ao pedido de tutela de urgência, o artigo 300 do CPC/2015 (Lei 

nº 13.105/2015) estabelece que será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. Com tais considerações, verifico, no caso vertente, que é de 

rigor o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

pleiteada, uma vez que presentes os requisitos legais autorizadores para 

tanto, constantes do artigo 300 do CPC. Verifico que o requerente 

demonstrou, por meio do documento do Id 11671721, a existência dos 

protestos dos boletos bancários nº 20981-1 e 20981-2. Ademais, há 

verossimilhança na alegação de que o débito é inexistente, notadamente 

diante da recusa e devolução das notas fiscais às requeridas (Ids 

11671731/11671747 e 11673654), não havendo razão para o protesto dos 

títulos. Assim, considerando a impossibilidade do requerente fazer prova 

de fato negativo, verifica-se a probabilidade do direito invocado na 

exordial, bem como o perigo de dano, notadamente diante da alegação de 

inexistência de causa debendi a justificar a emissão do referidos títulos. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA. VIABILIDADE. NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. 

IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR PROVA DE FATO NEGATIVO EM JUÍZO DE 

APARÊNCIA. Diante da negativa da contratação e considerando que a 

medida postulada - cancelamento da anotação restritiva - é reversível já 

que, demonstrada a existência da dívida, poderá a ré promover novamente 

a anotação, estão presentes os pressupostos para concessão dos 

efeitos da tutela. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70066363474, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Julgado em 11/11/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

16/11/2015). Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, 

com fundamento no artigo 300 do CPC, mediante caução real, a ser 

ofertada pelo requerente, para o fim de determinar a suspensão dos 

efeitos dos protestos constantes do Id 11671721, até ulterior ordem 

judicial em contrário. Prestada caução idônea, oficie-se ao 2º Ofício 

Extrajudicial de Protesto de Títulos de Sinop/MT, determinando a 

suspensão dos efeitos dos protestos acima referidos. Ademais, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 03/05/2018, às 13h, a ser 

realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

no Fórum local, sala 40. Citem-se as requeridas, com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência, conforme disposto do artigo 334 do CPC, 

cientificando-o de que a contestação poderá ser apresentada, por 

petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência de 

conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. Deverá constar no mandado que o não comparecimento injustificado 

de qualquer das partes à audiência de conciliação será considerado ato 
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atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 02% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como 

que as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente 

na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC).

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007024-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DILION RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007024-44.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intime-se a parte autora, por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial nos 

seguintes termos, sob pena de indeferimento: a) juntar aos autos anuência 

do padrasto para inclusão de seu patronímico ao nome do requerente, 

conforme dispõe o art. 57, § 8º da Lei n. 6.015/73: “Art. 57. A alteração 

posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência 

do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 

sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração 

pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei. (...) § 8º O 

enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2º e 

7º deste artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de 

nascimento, seja averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua 

madrasta, desde que haja expressa concordância destes, sem prejuízo de 

seus apelidos de família.” b) juntar aos autos certidão de antecedentes 

criminais e distribuição cível em nome do requerente, bem como certidão 

de nascimento atualizada; c) esclarecer se pretende, além da inclusão do 

patronímico do padrasto, a inclusão do padrasto no assento de 

nascimento (paternidade socioafetiva – caso em que poderá requerê-lo 

extrajudicialmente - Provimento n. 63/2017 CNJ). 2. Procedida à emenda, 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 3. Em seguida, retornem-me os 

autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sinop/MT, 14 de março de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 303648 Nr: 10583-26.2017.811.0015

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP, PHFDS, KHFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPF, WSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10583-26.2017.811.0015

 ESPÉCIE: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO e PEDRO HENRIQUE FERREIRA 

DA SILVA e KAUAN HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: LUANA PEREIRA FERREIRA e WENDER SANTOS DA 

SILVA

CITANDOS: Luana Pereira Ferreira, Cpf: 06325458109, Rg: 28676432 SSP 

MT Filiação: Jones Ferreira e Márcia Pereira, data de nascimento: 

06/08/1998, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, convivente, menor, do lar, 

Endereço: Rua das Paineiras Nº 97, Bairro: Jardim das Palmeiras, Cidade: 

Sinop-MT e Wender Santos da Silva Filiação: Glaucia Lea dos Santos da 

Silva, brasileiro(a), solteiro(a), no ramo de informática, Endereço: Estrada 

Adalgisa, Chácara 01, Bairro: Comunidade Adalgisa, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS REQUERIDOS, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, ofereça resposta escrita, indicando as provas a serem produzidas e 

rol de testemunhas, na forma do que dispõe o art. 158 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, consignando, ainda, que se não tiver 

possibilidade de constituir advogado, sem o prejuízo de seu próprio 

sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhes seja 

nomeado defensor dativo (art. 159 do ECA).

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de ação de destituição do poder familiar, 

ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em favor dos 

menores P.H.F.D.S e K.H.F.D.S, em face dos Genitores Luana Pereira 

Ferreira e Wender Santos da Silva.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO DE DESTITUIÇÃO 

DO PODER FAMILIAR proposta pelo Ministério Público em face de Luana 

Pereira Ferreira e Wender Santos da Silva, em favor dos menores Pedro 

Henrique Ferreira da Silva e Kauan Henrique Ferreira da Silva, em razão 

da situação de risco e negligência vivenciada pelos infantes. 1.2. Às fls. 

198/200 foi proferida decisão onde suspendeu o poder familiar dos 

genitores, autorizando a colocação dos infantes em família substituta e 

determinando a citação dos requeridos. 1.3. O genitor agravou a decisão 

de fls. 198/200, tendo a liminar indeferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (fls. 204/205). 1.4. À fl. 206 foi mantida por 

este Juízo a decisão agravada e prestadas as informações requeridas 

pelo Tribunal de Justiça. 1.5. Às fls. 207/217 o genitor juntou a cópia do 

Agravo de Instrumento. 1.6. À fl. 218 o Ministério Público requereu o 

cumprimento com urgência do item 5 de decisão de fl. 199-v (buscas por 

famílias substitutas interessadas em adotar os infantes). 1.7. Não foi 

possível proceder à citação dos requeridos, vez que não foram 

localizados (fl. 221). 1.8. A cota ministerial de fl. 218 foi acolhida, sendo 

apresentado relatório da equipe multidisciplinar indicando casal apto a 

obter a guarda dos infantes às fls. 222/223. 1.9. A bisavó materna, Sra. 

Creuza Ferreira, se manifestou nos autos, por meio da Defensoria Pública, 

requerendo a guarda provisória dos netos (fls. 225/234). 1.10. Instado a 

se manifestar, o Ministério Público requereu a citação dos requeridos por 

edital, bem como pela realização de estágio de convivência pelo período 

de 30 (trinta) dias dos infantes com os pretensos adotantes, devendo a 

equipe multidisciplinar deste Juízo apresentar relatório minucioso. É O 

RELATO. DECIDO. 2. Nos termos do artigo 19, “caput”, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, a convivência familiar, seja em família natural, 

extensa ou substituta, se configura em direito fundamental de todas as 

crianças e adolescentes, sendo que o acolhimento institucional se 

configura exceção que deve perdurar por no máximo dois anos, salvo 

comprovada necessidade, nos termos do art. 19, § 2º, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 3. Nesse contexto, a equipe multidisciplinar 

desta Comarca indicou que à medida que melhor atende aos interesses 

dos infantes, seria a colocação em família substituta, vez que “as crianças 

Pedro Henrique e Kauan Henrique em companhia da família permaneceriam 

nas mesmas condições de vulnerabilidade e risco social, bem como tendo 

seu futuro comprometido pela cultura familiar, em que deixam os filhos 

crescerem sem formação, sem referencia de autoridade paterna e 

materna. (...) Nenhum dos genitores possui condições psicossociais para 

reaver a guarda dos filhos, devendo ser as crianças Pedro Henrique 

Ferreira da Silva e Kauan Henrique Ferreira da Silva, destituídas do poder 

familiar e colocadas em família substituta com a máxima urgência devido a 

idade que se encontram” (fl. 197). 3.1. O relatório psicossocial informou 

ainda que “as avós e a genitora permitiram que a Sra. Luana se 

envolvesse precocemente em um relacionamento que levou ao nascimento 

das crianças, o que é passado de geração a geração. Não demonstrando 

autonomia a autoridade familiar, transmitindo às instituições como o 

Conselho Tutelar a função de solucionar os problemas internos que 

deveriam ser resolvidos pelos adultos” (fl. 196). 4. Feitas essas 

considerações, em atenção ao pedido de guarda provisória realizado pela 

bisavó das crianças, a Sra. Creuza, verifico que tal requerimento não 

deve prosperar vez que, durante a realização do estudo psicossocial 

apenas afirmou que “se a neta recuperar a guarda dos filhos irá ajudar a 

cuidar. Que Luana parece ter ‘problema mental’ porque não se interessa 

em resolver os problemas” (fls. 194/195). 4.1. Neste mesmo sentido, 

também foi concluído pela equipe multidisciplinar que “Não há nenhum 

parente em condições psicossociais para receber a guarda dos menores 

Pedro Henrique Ferreira da Silva e Kauan Henrique Ferreira da Silva” (fls. 

196/197). 4.2. Por fim, considerando que o princípio orientador das 

decisões judiciais é prevalência dos interesses do menor, devolver os 

infantes para o núcleo familiar de origem seria ser conivente com a 
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negligência e os maus tratos perpetrados pela família biológica. 4.3. Ante o 

exposto, indefiro o pedido de guarda provisória à bisavó Creuza Ferreira. 

5. Por outro lado, ao ser realizado estudo psicossocial com o casal Marciel 

Becker r Tainah Diogo Oliveira Becker, foi verificado que o casal está 

habilitado junto ao Cadastro Nacional de Adoção desde março de 2017, 

onde inclusive no mês de maio se mudaram para uma casa maior já 

pensando na chegada dos filhos. 5.1. O relatório da equipe multidisciplinar 

foi favorável, indicando que o casal possui condições psicossociais de 

receber os infantes sob sua guarda (fls. 222/223). 6. Vale ressaltar que 

os genitores sequer foram localizados nos endereços declinados para 

que fosse possível efetivar as respectivas citações, e como frisado pelo 

digno representante do Ministério Público, isso apenas confirma o 

abandono perpetrado pelos genitores (fl. 235/235-v). 7. Por conseguinte, 

levando-se em consideração que o princípio orientador das decisões 

judiciais é prevalência dos interesses do menor, com fulcro no artigo 33, § 

2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, CONCEDO a guarda 

estatutária dos menores Pedro Henrique Ferreira da Silva e Kauan 

Henrique Ferreira da Silva ao casal Marciel Becker e Tainah Diiogo Oliveira 

Becker, bem como determino a desinstitucionalização e imediata entrega 

dos menores para os referidos guardiões. Expeça-se o respectivo termo 

de guarda (dados dos guardiões junto ao processo Código 249049). 8. 

Determino o acompanhamento do caso pela equipe multidisciplinar deste 

Juízo, composta pelas servidoras Ana Maria e Glenda, pelo período de 06 

(seis) meses, devendo encaminhar relatório pormenorizado do caso 

mensalmente. 9. Tendo em vista que os requeridos Luana Pereira Ferreira 

e Wender Santos da Silva, não foram localizados para a sua citação 

pessoal, determino a citação dos requeridos, por edital, com o prazo de 30 

(trinta) dias, para que, no prazo de 10 (dez) dias, ofereça resposta 

escrita, indicando as provas a serem produzidas e rol de testemunhas, na 

forma do que dispõe o art. 158 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

consignando, ainda, que se não tiver possibilidade de constituir advogado, 

sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, poderá requerer, 

em cartório, que lhes seja nomeado defensor dativo (art. 159 do ECA). 10. 

Decorrido o prazo, certifique-se a Sra. Gestora se houve ou não 

apresentação de contestação pela ré. 11. Caso não ofereçam resposta no 

prazo legal, desde já decreto a revelia e, com fulcro no artigo 72, inciso II, 

do Código de Processo Civil, nomeio o(a) Defensor(a) Público(a) que atua 

em substituição na 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT, curador(a) especial 

dos requeridos. 12. Intime-se o(a) Defensor(a) Público(a) da nomeação, 

bem como para que ofereça resposta no prazo legal. 13. Após, dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público. 14. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luzimeiry Tomaz 

Nazário, digitei.

Sinop - MT, 13 de março de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 227589 Nr: 4186-19.2015.811.0015

 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: CMDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAADS, CVDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, LUIZ GUSTAVO 

CARATTI DE OLIVEIRA - OAB:16.666/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Certifico que, nos termos do art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 

17, item 2.17.4 - VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento 56/07 – CGJ, 

intimo o advogado da parte autora para manifestar-se nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dia, conforme o item 4. da r. decisão de fl. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 112340 Nr: 4607-19.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIJ, MAJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LODDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA HASSELSTROM - 

OAB:19.407/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LUIZ BERTÉ - 

OAB:MT/13.246

 Vistos etc.

1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) 

pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio, para tanto, junto aos 

autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema BACENJUD.

2. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o 

necessário para a vinculação do montante ao presente feito.

3. Em seguida, intime-se o executado para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão (art. 854, 

§ 3º, I e II do CPC).

4. Decorrido o prazo acima, certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se 

houve ou não apresentação de impugnação.

5. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requeira o que entender de direito.

6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003441-51.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PANATO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003441-51.2017.8.11.0015 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. Em atendimento à Recomendação n. 51 do 

CNJ, procedi à requisição de informações sobre a existência de valores 

em contas bancárias e/ou aplicações em nome do “de cujus”, via Sistema 

Bacenjud, junto ao Banco do Brasil e Banco Bradesco, restando exitosa a 

busca, conforme extrato em anexo. 3. Indefiro o pedido de fornecimento 

de extrato das contas, tendo em vista que o presente procedimento visa 

apenas a verificação da existência da conta e fundos para posterior 

levantamento, pois eventual movimentação/saque indevido é questão que 

exorbita os limites objetivos que cingem o objeto do procedimento especial 

de jurisdição voluntária, devendo, se o caso, ser requerida através do 

instrumento processual adequado, junto ao juízo competente. 4. Oficie-se 

ao INSS solicitando-se informações acerca da existência de eventuais 

beneficiários do “de cujus” José Gambero Rodrigues, no prazo de 10 

(dez) dias. 5. Após, intime-se a parte autora, por meio de seu advogado, 

para que, manifeste-se nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena 

de preclusão. 6. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público. 

7. Ao final, voltem-me conclusos. 8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sinop/MT, 14 de março de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013400-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS DANIEL PELEGRINE OAB - SP324614 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS 

DO MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1013400-46.2017.8.11.0015 AUTOR: 

EMPRESA DE ONIBUS ROSA LTDA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 
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AGER-AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS 

DO MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

c/c DEVOLUÇÃO DE VALORES com pedido de Medida Liminar inaudita 

altera pars, proposta por EMPRESA DE ÔNIBUS ROSA LTDA, em desfavor 

do MUNICÍPIO DE SINOP e AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 

DELEGADOS DO MUNICÍPIO DE SINOP - AGER SINOP. Aduz que a 

Requerente “é concessionária do transporte público coletivo urbano do 

Município de Sinop”, e que foi sancionado “Lei Municipal 2.153/2015, que 

promove alterações na Lei nº 2036/2014, de 16 de setembro de 2014, que 

instituiu a ré Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 

Município de Sinop – AGER Sinop”. Informa ainda, que “dentre essas 

alterações previstas na Lei Municipal 2.153/2015, houve a instituição da 

Taxa de Regulação e Taxa de Fiscalização dos serviços públicos 

delegados” e “a base de cálculo do da referida taxa é o valor bruto da 

receita auferida pela concessionária que presta serviços de transporte, 

ou seja, é a mesma base de cálculo utilizada para o Imposto de Renda”. 

Por fim, REQUER, seja CONCEDIDA a MEDIDA LIMINAR, de modo a 

SUSPENDER qualquer cobrança, das inconstitucionais “Taxa de 

Regulação” e “Taxa de Fiscalização”, em razão de sua base de cálculo, 

suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários delas decorrentes, 

abstendo-se as rés de promoverem quaisquer atos tendentes a promover 

a cobrança ou inscrição do nome da autora no “CADIN” ou qualquer outro 

cadastro negativo, impondo, penalidades na hipótese de descumprimento 

da medida; ou, de forma sucessiva, seja concedida medida liminar para 

que a autora deposite o valor das taxas em questão nestes autos”. 

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 

NÃO MERECE ACOLHIDA. “In casu”, a REQUERENTE a suspensão da 

cobrança das Taxas Regulação e Taxa de Fiscalização, suspendendo a 

exigibilidade dos créditos tributários delas decorrentes, abstendo-se da 

cobrança ou inscrição do nome da autora no “CADIN” ou qualquer outro 

cadastro negativo e que a autora deposite o valor das taxas em questão 

nestes autos. Vale ressaltar que, tal cobrança esta regularizada na Lei 

Municipal 2.153/2015, que instituiu a Agência Reguladora de Serviços 

Públicos Delegados do Município de Sinop – AGER, vejamos: “Art. 42. Fica 

instituída a Taxa de Regulação – TR dos serviços de Abastecimento de 

Água e Esgotamento Sanitário e do Transporte Coletivo Urbano, 

decorrentes do exercício do poder de polícia em razão da atividade de 

regulação sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário e do transporte coletivo urbano”. “Art. 43. A 

base de cálculo da TR será o valor bruto faturado pelas concessionárias 

em cada mês de regulação em razão da prestação dos serviços de que 

trata o artigo anterior. Art. 44. A alíquota da Taxa de Regulação – TR será 

de: (...) II – para os serviços de Transporte Coletivo Urbano à razão de 

0,5% (zero vírgula cinco por cento) durante o primeiro ano, contados da 

instituição da referida taxa, e de 1,0% (um por cento) a partir do segundo 

ano de vigência da Taxa de Regulação. Art. 45. São contribuintes da TR a 

concessionária de serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e a concessionária de transporte coletivo urbano, 

cujos serviços serão submetidos à regulação da AGER Sinop. (...) Art. 49. 

Fica instituída a Taxa de Fiscalização – TF dos serviços de Abastecimento 

de Água e Esgotamento Sanitário e do Transporte Coletivo Urbano, 

decorrentes do exercício do poder de polícia em razão da atividade de 

fiscalização sobre a prestação dos serviços públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário e do transporte coletivo urbano.” Art. 50. 

A base de cálculo da TF será o valor bruto faturado pelas 

concessionárias em cada mês de fiscalização em razão da prestação dos 

serviços de que trata o artigo anterior. Art. 51. A alíquota da Taxa de 

Fiscalização – TF será de: (...) II – para os serviços de Transporte Coletivo 

Urbano à razão de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) durante o primeiro 

ano, contados da instituição da referida taxa, e de 1,0% (um por cento) a 

partir do segundo ano de vigência da Taxa de Fiscalização. Art. 52. São 

contribuintes da TF a concessionária de serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário e a concessionária de 

transporte coletivo urbano, cujos serviços serão submetidos à regulação 

da AGER Sinop. 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, e diante da possibilidade de manutenção/restrição 

de crédito junto às instituições financeiras, entendo que SUBSISTE o 

“fumus boni iuris”, primeiro requisito necessário para o deferimento da 

cautelar “in limine litis” (art. 297, caput e art. 301 ambos do CPC/2015). 

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. Ademais, o Autor, desde logo, se propõe a prestar 

CAUÇÃO REAL como garantia do processo. Quanto a CAUÇÃO, ensina 

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR que: “O Código não condicionou, sempre 

e obrigatoriamente, todas as medidas liminares à prestação de caução; 

apenas facultou ao juiz o poder de determinar a contracautela (...) caso 

em que poderá determinar que o requerente preste caução (...- diz o art. 

804), o que, naturalmente, será feito quando a imprecisão dos elementos 

de convicção produzidos pelo requerente não propiciar ao juiz a 

segurança mínima para convencer-se da inteira procedência da pretensão 

cautelar in li mine litis” (Processo Cautelar, 22a ed., EUD, São Paulo, 2005, 

p. 142). Não há dúvida de que a contracautela mediante depósito em 

dinheiro do valor da obrigação à ordem do Juízo é a forma mais efetiva de 

garantir a reparação dos danos que a execução da liminar possa causar. 

No entanto, quando a lei não determina a espécie de caução, de rigor a 

concessão de oportunidade para que o obrigado escolha o modo de 

prestá-la. A caução pode ser real ou fidejussória e quando a lei não 

determinar a espécie de caução, esta poderá ser prestada mediante 

depósito em dinheiro, papéis de crédito, títulos da União ou dos Estados, 

pedras e metais preciosos, hipoteca, penhor e fiança. Esta garantia, que é 

destinada a eventual ressarcimento de danos causados à parte 

ex-adversa, não pode ser recusada se reconhecida a sua idoneidade e 

demonstrados os seus requisitos, eis que cabe à parte interessada optar 

pelas modalidades de caução especificadas em lei, conforme alhures 

exposto. “In casu”, verifica-se que a parte REQUERENTE se propõe a 

“realizar seu direito de depositar o montante integral dos valores 

vincendos das taxas em questão nos presentes autos” (Num. 11046876 - 

Pág. 11), oferecendo uma garantia ao mesmo. De outra banda, quanto ao 

pleito para SUSPENDER a inscrição no CADIN, impende trazer a baila o que 

a Lei nº 10.522/02 dispõe em seu art. 2º: “O Cadin conterá relação das 

pessoas físicas e jurídicas que sejam responsáveis por OBRIGAÇÕES 

PECUNIÁRIAS VENCIDAS e NÃO PAGAS, para com ÓRGÃOS e 

ENTIDADES da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA E INDIRETA” 
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(sem destaque no original). Ou seja, o Cadastro Informativo de Créditos 

Não Quitados do Setor Público Federal (CADIN) é um BANCO de DADOS 

que contém os NOMES de PESSOAS FÍSICAS e JURÍDICAS com 

OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS VENCIDAS e NÃO PAGAS para com 

ÓRGÃOS e ENTIDADES da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA 

e INDIRETA, bem como de pessoas físicas que estejam com a inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) cancelada e de pessoas jurídicas que 

sejam declaradas inaptas perante o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

(CNPJ). Dessa forma, as INCLUSÕES de devedores (pessoas físicas e 

jurídicas) no CADIN são realizadas pelos ÓRGÃOS e ENTIDADES da 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, DIRETA e INDIRETA, segundo 

normas próprias e sob sua exclusiva responsabilidade, não havendo que 

se falar, portanto, “in casu”, em INCLUSÃO realizada pela FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL. Por essa razão, DEIXO de APRECIAR o PEDIDO de 

EXCLUSÃO do NOME da Autora do CADIN. 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. 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 da cobrança de 

“Taxa de Regulação” e “Taxa de Fiscalização”, e, consequentemente 

SUSPENDER a EXIGIBILIDADE dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS delas 

decorrentes, bem como ABSTER os REQUERIDOS de PROMOVER a 

cobrança ou inscrição do nome da REQUERENTE nos CADASTROS 

NEGATIVOS DE CRÉDITOS, e, por fim, DETERMINO que a REQUERENTE 

DEPOSITE o VALOR das TAXAS em QUESTÃO nestes autos. 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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO (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 #1000729-54.2018.8.11.0015 AUTOR: 

CLAUDIANE DE ALMEIDA SILVA BALDOINO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, 

verifico que, não obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm 

cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio da qual a Autora objetiva o recebimento 

dos medicamentos “ENOXAPARINA 40 MG”, essencial para a gestação da 

parte Requerente. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do 

fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme pleiteado na INICIAL e reiterado pelo PETITÓRIO supra, 

devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele 

apresentado pela “Rede Maria´s”, conforme orçamento juntado ao Id nº 

11612968. Tal providência se mostra necessária, eis que o bloqueio 

mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o 

Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – 

Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos 

necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para 

consecução de seu medicamento. III – Dada a URGÊNCIA do caso, 

INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a respectiva Drogaria, para que FORNEÇA o 

MEDICAMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), e INFORME, no prazo mais 

exíguo possível, nos autos o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 10.541,20 (dez mil, quinhentos e 

quarenta e um reais e vinte centavos) (R$55,48 (unidade) x5meses e 45 

dias (190 unidades), levando em consideração que a Parte Requerente já 

está no quarto mês da gestação, o que, desde já, fica autorizado a ser 

procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da 

NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do 

Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada 

aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente 

público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000265-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELLE VENDRAME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONILDA VITOR DA SILVA OAB - MT24191/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000265-30.2018.8.11.0015 AUTOR: 

DANIELLE VENDRAME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não obstante 

INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, 

ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, por meio 

da qual a Autora objetiva o recebimento dos medicamentos 

“ENOXAPARINA 40 MG”, 30 DOSES/MÊS, essencial para a gestação da 

parte Requerente. II – Assim, para que não haja maiores dissabores e 

sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela falta do 

fármaco, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO 

GROSSO, conforme pleiteado na INICIAL e reiterado pelo PETITÓRIO supra, 

devendo ser efetivado no valor do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele 

apresentado pela “Farmácia Malu”, conforme orçamento juntado ao Id nº 

11364896. Tal providência se mostra necessária, eis que o bloqueio 

mensal para atender pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o 

Judiciário com demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – 

Secretaria da Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos 

necessitados, fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para 

consecução de seu medicamento. III – Dada a URGÊNCIA do caso, 

INICIALMENTE, NOTIFIQUE-SE a respectiva Farmácia, para que FORNEÇA 

o MEDICAMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), e INFORME, no prazo mais 

exíguo possível, nos autos o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 11.475,00 (onze mil, quatrocentos e 

setenta e cinco reais) (R$51,00 x 7meses, mais 15 dias), equivalente a 6 

meses de gestação mais 45 dias após o parto, levando em consideração 

que a Parte Requerente já está no terceiro mês da gestação, o que, desde 

já, fica autorizado a ser procedido mediante ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - 

CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante no “ITEM” ALHURES e com o 

APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO dos Requeridos 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, MANIFESTEM-SE de acordo com o 

art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - 

Uma vez aportada aos autos a nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o 

magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para 

que o ente público (parte ré) se manifeste acerca da prestação de contas 

facultando-lhe a adoção das providências necessárias – inclusive 

comunicando acerca da documentação comprobatória dos gastos às 

Secretarias de Saúde e de Fazenda, municipal ou estadual, conforme o 

caso, e aos órgãos de controladoria interna, no caso do Estado de Mato 

Grosso a Auditoria Geral do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para apreciação e ulteriores deliberações 

quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001058-66.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANE GOBBI SANTOS OAB - MT19944/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 #1001058-66.2018.8.11.0015 AUTOR: 

FRANCIANE GOBBI SANTOS RÉU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. I – Compulsando os autos, verifico que, não 

obstante INTIMADOS, os REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO 

JUDICIAL, ressaltando que trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

por meio da qual a Autora objetiva o recebimento do medicamento 

“ENOXAPARINA 40 MG”, essencial para a gestação da parte Requerente. 

II – Assim, para que não haja maiores dissabores e sobretudo risco de se 

agravar a saúde da parte Autora pela falta do fármaco, DETERMINO o 

BLOQUEIO na CONTA do ESTADO DE MATO GROSSO, conforme pleiteado 

na INICIAL e reiterado pelo PETITÓRIO supra, devendo ser efetivado no 

valor do MENOR ORÇAMENTO, qual seja, aquele apresentado pela 

“Drogaria São Camilo”, conforme orçamento juntado ao Id nº 11768266. Tal 

providência se mostra necessária, eis que o bloqueio mensal para atender 

pleitos como o da parte Autora, além de abarrotar o Judiciário com 

demandas intermináveis que ficam no “vai e vem Gabinete – Secretaria da 

Vara”, ainda atrasam a entrega dos fármacos aos necessitados, 

fazendo-os enfrentar uma verdadeira batalha mensal para consecução de 

seu medicamento. III – Dada a URGÊNCIA do caso, INICIALMENTE, 

NOTIFIQUE-SE a respectiva Drogaria, para que FORNEÇA o 

MEDICAMENTO vindicado pelo(a) Autor(a), e INFORME, no prazo mais 

exíguo possível, nos autos o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 8.982,00 (oito mil, novecentos e 

oitenta e dois reais) (R$ 49,90 (unidade) x 5meses e 30 dias (180 

unidades), equivalente a 5 meses de gestação mais 30 dias após o parto, 

levando em consideração que a Parte Requerente já está no quarto mês 

da gestação, o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO. IV - CONCLUÍDA a DETERMINAÇÃO constante 

no “ITEM” ALHURES e com o APORTE da NOTA FISCAL, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO dos Requeridos para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

MANIFESTEM-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 02/2015 

da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a nota fiscal 

mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo de 10 (dez) 

dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) se manifeste 

acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das providências 

necessárias – inclusive comunicando acerca da documentação 

comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de Fazenda, 

municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de controladoria 

interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral do Estado 

(AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do 

BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 253235 Nr: 19934-91.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL NATARI VIEIRA - 

OAB:13422-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCAO - OAB:14522, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:91311/SP, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/MT 19023-A, YUN KI LEE - OAB:131.693

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 262938 Nr: 5377-65.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO DE COLOPROCTOLOGIA E RADIOLOGIA DE 

SINOP S/S LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DOUGLAS 

DEBASTIANI GUINDANI - OAB:18320/0 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 162, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho os presentes para intimação do autor, em razão da 

manifestação do Requerido Município de Sinop-MT, em fls. 60/68.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 167518 Nr: 2391-80.2012.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIO PLAZZA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Sinop/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, intimo a parte Autora para que, no prazo de 05 dias, 

apresente dados bancários completos (autor), sem os quais não é 

possível expedir ofício requisitório/precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 189164 Nr: 10495-27.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZELENICE INES SIMONETTO GIRARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIZA EMANUELY DALAZEM 

PEREIRA - OAB:MT 15.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REITERO intimação do autor, dados bancários da parte e do advogado, 

data de nascimento, contrato de honorários, para expedição de Ofício 

Requisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 256075 Nr: 1431-85.2016.811.0015

 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: MARINO GRAZZIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - CAMPUS DE 

SÃO CARLOS - INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT, MARIA CLAUDIA SILVA POLICARPO - 

OAB:20.841-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EXPEÇO INTIMAÇÃO AO AUTOR PARA QUE, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

SE MANIFESTE EM RAZÃO DO Malote digital juntado, como segue:MALOTE 

DO CARTÓRIO DE 2º OFICIO, INFORMANDO A NÃO LOCALIZAÇÃO DE 
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REGISTRO DE ÓBITO EM NOME DE MARINO GRAZZIOLI.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 194667 Nr: 16414-94.2013.811.0015

 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: PASCHOAL HIDALGO GIMENEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO FANHANI ALVES - 

OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 14 de março de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 181945 Nr: 2884-23.2013.811.0015

 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: CLEIDE JANETE DA SILVA MENDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 14 de março de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 236938 Nr: 10032-17.2015.811.0015

 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: CLEONICE NIELAND DANZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 14 de março de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 188736 Nr: 10039-77.2013.811.0015

 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: ELIANA KAWAGUTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 14 de março de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 230739 Nr: 6065-61.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANE VIETMEIER NICOLI DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 14 de março de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 182284 Nr: 3228-04.2013.811.0015

 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: ADRIANA YAMAMOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA MOREIRA MUNIZ - 

OAB:OAB/MT 20.339-0, RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - OAB:MT 

10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que, em conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC, 

encaminho estes autos ao cumprimento para intimar as partes a se 

manifestarem, acerca do retorno dos autos.

 O referido é verdade e dou fé.

Sinop/MT, 14 de março de 2018.

Célia Terezinha Gomes de Amorim

 Gestora Judiciária

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013392-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISSELE CARDOSO 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: 

1013392-69.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME REQUERIDO: GISSELE CARDOSO DA SILVA Vistos, etc. 1 - 

Audiência de conciliação já designada nos autos. 2 - Excepcionalmente, 

DEFIRO o pedido do Autor, CITE-SE E INTIME-SE a parte reclamada, 

através de MANDADO. 3- Intime-se o reclamante. 4 - Advirto que, o não 

comparecimento do reclamante na audiência designada, implicará na 
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extinção do processo e, para parte reclamada, o não comparecimento, 

implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). 5 - Não havendo 

acordo, deverá a parte reclamada contestar em 5 (cinco) dias, e a parte 

autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo. Serve a 

presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001691-48.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR ANTONIO BARRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004617S (ADVOGADO)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI OAB - MT0019727A (ADVOGADO)

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI OAB - MT0004284A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONI SOARES SOUZA (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: 

1001691-48.2016.8.11.0015 REQUERENTE: ALMIR ANTONIO BARRES 

REQUERIDO: RONI SOARES SOUZA Vistos, etc. 1. Em atenção ao 

postulado das partes em audiência, DEFIRO prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentação de acordo. 2. Ultrapassado o aludido prazo, sem 

manifestação, inicia-se o prazo para contestação e impugnação, no prazo 

legal. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012436-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS AIRTON QUINZANI (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: 

8012436-65.2016.8.11.0015 REQUERENTE: CONSTANTINI & CIA LTDA - 

ME REQUERIDO: MARCOS AIRTON QUINZANI Vistos etc. Considerando 

certidão de Id 10467773; DEDICO: INTIME-SE a parte Autora para 

manifestar no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002749-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE EVANGELISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA OAB - MT0016853A (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002749-52.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CLOTILDE EVANGELISTA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

VISTOS, ETC. DISPENSADO O RELATÓRIO. DECIDO. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei n° 9.099/95 c.c art. 1.046, § 2º e § 4º, do CPC c.c Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Desta forma, atrelado às orientações supra, passo a 

proferir a sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. A relação de consumo restou 

caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, 

razão pela qual inverto o ônus da prova. Para balizar o direito da demanda, 

deve o julgador se valer do disposto nos artigos 5º e 6º da Lei 9.099/95, in 

verbis: Art. 5º - O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar 

as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor 

às regras de experiência comum ou técnica. Art. 6º - O Juiz adotará em 

cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos 

fins sociais da lei e às exigências do bem comum. I – DA PRELIMINAR DA 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO Rejeito a preliminar arguida haja vista a 

inexistência de complexidade para a resolução do problema, motivo pelo 

qual mostra-se competência o juizado especial. Outrossim, não há 

necessidade de realização de prova pericial, haja vista os fatos narrados 

pela parte recorrida foram comprovados nos autos. II – DO MÉRITO A 

relação de consumo restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, 

ambos da Lei nº 8.078/90 e, nesse sentido, a inversão do ônus da prova 

se impõe. Em que pese às alegações da parte requerida, verifico que a 

mesma não comprovou a existência de fator que autorize a elevação no 

consumo de energia elétrica em valor superior ao consumo mensal até 

então cobrado, fato que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC. 

A reclamada afirma que houve a constatação de irregularidade na UC da 

parte reclamante, ou seja, “registrador danificado”, cuja irregularidade foi 

detectada por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI. Assim, 

havendo suspeita de irregularidade na medição de energia elétrica, tanto a 

concessionaria quanto o consumidor, tem o direito a aferição por meio de 

processo administrativo gerido pela concessionaria, nos termos do art. 

113, 114 e 139 da Resolução Normativa da ANAEEL n. 414/2010. 

Conforme estabelecido pelos artigos 113 e 114 da RN da ANEEL n. 

414/2010 que substitui a Resolução 456/2000-ANEEL, a concessionária 

pública de energia elétrica tem o direito de instaurar procedimento interno 

para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica. Em 

sentido contrário, havendo elevação repentina no consumo de energia 

elétrica, extrapolando a média histórica do consumidor, pode o consumidor 

contestar o faturamento, a concessionaria deve realizar a aferição dos 

medidores, na forma do art. 137 da RN n.414/2010 da ANEEL. 

Independentemente se o procedimento tenha iniciado pela concessionaria 

ou pelo consumidor, diante da horizontalização dos direitos fundamentais 

(STF RE 201819/RJ), a concessionaria deve respeitar o devido processo 

legal e o principio do contraditório (art. 129 da RN n. 414/2010 – ANEEL). 

Caso a irregularidade tenha ocorrido na instalação do medidor e não no 

seu funcionamento, deverá ser emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, assinado por dois inspetores, registro fotográfico, tudo na presença 

do consumidor, nos termos do art. 129, § 2º e Anexo V da Resolução 

Normativa 414/2010 – ANEEL. A propósito, a parte ré apresentou o Termo 

de Ocorrência e Inspeção – TOI, tendo inobservado o art. 129, § 2º e 

Anexo V da Resolução Normativa 414/2010 – ANEEL, visto que é 

necessária a juntada de cópia integral do procedimento interno com 

protocolo de recebimento de prévia comunicação ao consumidor, com 

assinatura do usuário ou testemunhas (ou ainda a remessa por qualquer 

meio que permita a comprovação do recebimento, nos termos do §3º), 

informando o local, data e horário dos procedimentos de avaliação ou 

inspeção (§7º), bem como laudo técnico de avaliação (§6º) ou Termo de 

Ocorrência e Inspeção com explicações elucidativa (§2º). Diante destas 

exigências, apura-se que a parte reclamada não encartou documentos 

idôneos a ponto de evidenciar o regular trâmite de aferição administrativa 

do medidor de energia elétrica, pois não restou comprovada a observância 

do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV e LV, da CF). Nesse sentido: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – 

FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO 

MEDIDOR – INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR E ARBITRAMENTO DO 

CONSUMO REALIZADOS DE FORMA UNILATERAL PELA EMPRESA 

FORNECEDORA DE ENERGIA – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO 

LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DÉBITO 

CONSIDERADO NULO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 

POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. A inspeção de 

equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa 

fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e 

não serve de suporte para arbitramento de diferença de consumo e 

revisão de faturamento. 2. A mera imputação de fraude no medidor de 

energia elétrica pela empresa fornecedora, coma consequente cobrança 

de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a 
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observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o 

débito por ela perseguido. 3. Nesses casos, compete à empresa 

fornecedora arcar com o ônus de comprovar a existência de fraude no 

medidor, mediante a observação do devido processo legal, uma vez que 

não seria razoável exigir do consumidor a produção de tal prova, ou ainda, 

exigir que esse prova que não consumiu a energia cobrada pela 

existência da suposta fraude, pois, tais questões prescindem 

necessariamente de provba técnica. (TJMT – Ap. 53350/2009 – Des. Jose 

Ferreira Leite – 6ª Câm. Civel – data julgamento 02/12/2009, data DJE 

14/12/2009). No caso em tela, a parte reclamada não apresenta nos autos 

cópia regular do processo administrativo constando o laudo com a 

certificação do INMETRO, entretanto, em que pese sustentar que houve a 

realização da inspeção, não apresentou o Termo de Ocorrência e 

Inspeção com assinatura de dois inspetores, nem o material fotográfico, 

bem como, prova de que o processo tramitou com pleno conhecimento do 

consumidor, situação que fragiliza a prova da irregularidade noticiada pela 

concessionaria. Mesmo que não fosse exigível a aferição do medidor, 

diante das regras protetivas de consumo, mormente quanto a facilitação 

ao direito de prova (art. 6º, inciso VIII do CDC), a concessionaria deveria 

ter apresentado nos autos estudo técnico demonstrando que o valor 

cobrado é compatível com os eletrodomésticos existentes na Unidade 

Consumidora em questão. Assim, diante da ausência de provas, segundo 

as regras de hermenêutica, deve-se decidir em desfavor da parte que 

possui o encargo probatório, presumindo que o faturamento do mês de 

FEV/2017 no valor de R$ 3.48,19 (três mil e quarenta e oito reais e 

dezenove centavos), foi efetivamente excessivo por não ser compatível 

com o consumo médio do autor. Assim, sendo abusiva a cobrança, 

torna-se evidente o ato ilícito. Ante o exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, rejeito a preliminar arguida e no mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial, para o fim 

de: a) DECLARAR a inexistência de débito em relação à fatura referente 

ao mês de mês de mês de FEV/2017 no valor de R$ 3.048,19 (três mil e 

quarenta e oito reais e dezenove centavos), devendo a parte reclamada 

efetuar a revisão desta fatura levando em conta os meses anteriores, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos 

reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais; b) 

CONDENAR a reclamada, a pagar a título de danos morais à parte autora o 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), incidindo-se juros de 1% ao mês, a 

partir da citação e a correção monetária pelo INPC a partir da data do 

arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ de 03/11/08; c) TORNAR 

definitiva a liminar anteriormente deferida nos autos. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas 

nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001445-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI DE OLIVEIRA CLARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que nunca realizou negócio jurídico com a mesma. A Reclamada por sua 

vez, aponta culpa de terceiros falsários e, ainda, que não há 

comprovação de aludidos danos morais. É a síntese do necessário, eis 

que, em sede de JEC o relatório é dispensado, nos termos do artigo 38 da 

Lei n.º 9.099/95. Fundamento e Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que 

o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do 

mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, salvo 

melhor juízo, a necessidade de dilação probatória. Diante da inexistência 

de nulidade ou preliminares a serem analisadas, passo ao exame do 

mérito. É incontroverso nos autos que autora fora negativada por suposto 

débito com a Reclamada. Portanto, o ponto controvertido da presente ação 

é desvendar se o apontamento fora indevido, bem como a possível 

responsabilização da requerida por tal conduta. A parte autora carreou 

junto a pet. inicial a consulta realizada no SPC/SERASA, na qual consta o 

apontamento do débito litigado. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome da autora nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

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, 
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diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 1.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “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$ 1.000,00 (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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, 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 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. 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 que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 

réu acerca do fato constitutivo do direito do autor. O fato torna-se 

incontroverso e não precisa ser provado. Sobre o assunto, cumpre trazer 

à baila o esclarecedor escólio de Joel Dias Figueira Júnior: “Deixando o 

autor fluir em branco o prazo decendial, fica o réu dispensado de fazer 

prova a respeito dos fatos novos alegados e que foram opostos na 

contestação, posto que desnecessária a produção probatória acerca de 

questões incontroversas.” (FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao 

Código de Processo Civil, RT, 4º vol., II tomo, 2ª edição, 2006, página 457) 

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 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. OPINO, por fim, pela 

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 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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013156-66.2015.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

GUIDO JOSE WALKER EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALLYSON ARAUJO MENEZES (EXECUTADO)

 

EDITAL DE INTIMAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS 

AUTOS N. 8013156-66.2015.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título 

Extrajudicial « Processo de Execução EXEQÜENTE(S): GUIDO JOSE 

WALKER EIRELI EXECUTADO(A,S): ALLYSON ARAUJO MENEZES 

CITANDO(A,S): ALLYSON ARAUJO MENEZES DATA DA DISTRIBUIÇÃO 

DA AÇÃO: 30.10.2015 VALOR DO DÉBITO: R$ 13.839,37 FINALIDADE: 

INTIMAÇÃO da(s) executado(a,s) acima qualificado(a,s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, de que foi autorizado a intimação via edital. 

Outrossim, fica Vossa Senhoria, devidamente intimada para, no prazo de 

15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, 

sob pena de ter o montante da transação acrescido de multa no 

percentual de 10%, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e 

publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de execução de sentença, 

onde consta que o executado possui com a exeqüente uma divida, no 

valor de R$ 13.839,37 (treze mil e oitocentos e trinta e nove reais e trinta e 

sete centavos), conforme sentença, mov. Id. 2202841. DESPACHO: 

Vistos, etc. Cuida-se de pedido formulado pela Exequente de intimação por 

edital da parte Executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos. Id 2202841. Pois bem. 

Considerando 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 arrestoe a citação editalícia quando não encontrado o devedor, 

observados, no que couber, os arts. 653 e 65 4 do Código de Processo 

Civil.” Considerando o artigo 830, § 2.º, do NCPC in verbis: Art. 830. Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução. ... § 2º Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Pelo exposto, DECIDO: 1- EXPEÇA-SE EDITAL para intimação do 

executado, a fim de que no prazo de 15 (quinze) dias cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da transação acrescido de multa no percentual de 10%, 

devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no DJE 

apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. 2- Quedando-se 

inerte o executado, CERTIFIQUE-SE E INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito. Oportunamente, volte-me concluso. Intime-se. Cumpra-se, servindo 

a presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se .Eu, Bruno Henrique Dos Santos 

Menin, digitei. Segunda-feira,12 de março de 2018 Karine Danielle 

Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001417-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE FATIMA REIMERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 gravação da 

ligação telefônica em que ocorreu a migração de plano. Ademais, carreou 

histórico de pagamentos e 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. 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. 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, em 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-81.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA VANESSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 histórico 

de pagamentos e 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. 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 DE EXTINÇÃO No que tange a incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste ao Reclamante. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. “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. 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, em 

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.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005945-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO MINHUK - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV CAPITAL DE SINOP LTDA (REQUERIDO)

SANCHESE COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1005945-30.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JOAO PEDRO MINHUK - ME 

REQUERIDO: TV CAPITAL DE SINOP LTDA, SANCHESE COMUNICACAO E 

MARKETING LTDA - ME Vistos etc. Acolho os pedidos declinados na 

Audiência de Conciliação pelas partes. Com efeito, DECIDO: 1 - INCLUA-SE 

no polo passivo da demanda a Empresa HDI SEGUROS, conforme 

qualificação de Id 11774392 . 2 - EXCLUA-SE a empresa SANCHESE 

COMUNICACAO E MARKETING LTDA - ME do polo passivo da demanda. 3 

– DESIGNE-SE nova data para AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, de acordo 

com a pauta e critérios deste Juízo Especial. 4 - DEFIRO pedido de 

apresentação da contestação da parte requerida TV CAPITAL, para após 

da realização da nova audiência de conciliação, nos termos da lei. 

Intimem-se. Cumpra-se. Ás providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011637-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES OAB - MT21117/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE DA SILVA MARQUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Em que pese os argumentos lançados em audiência, pela 

Autora, INDEFIRO pedido de Revelia, para não haver maiores prejuízos as 

partes, uma vez que, não há nos autos documento que comprove que a 

requerida fora citada e/ou intimada; há informação contraria, pois o AR 

juntado em Id 11503117, voltou negativo com a seguinte observação: 

“endereço insuficiente”, conforme, inclusive, explanado pela Autora em 

Audiência. Com efeito, DECIDO: 1- INTIME-SE a Autora, a fim de que se 

manifeste fornecendo o endereço da Requerida, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção. 2- Após, Designe-se audiência de conciliação. 

3- INTIMEM-SE as partes para comparecimento na audiência a ser 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 365 de 514



designada de acordo com a pauta de acordo com a pauta e critérios deste 

Juízo; 4-Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cumpra-se. As providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008011-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PETERSON ROGERIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIR WILLENS (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: 

1008011-80.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PETERSON ROGERIO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ALTAMIR WILLENS Vistos, etc. 1. ACOLHO 

parcialmente o pedido formulado pela parte Requerente, sendo assim, 

DETERMINO que seja DESIGNADA nova data para realização da audiência 

de conciliação, cite-se e intime-se a requerida, via TELEFONE no NÚMERO 

declinado pela parte Autora na audiência de Conciliação. 2. INTIMEM-SE as 

partes para comparecimento na audiência a ser designada de acordo com 

a pauta deste juízo; Serve a presente como MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002328-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVALDINO JOSE DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELCINO VIEIRA DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (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: 

1002328-96.2016.8.11.0015 REQUERENTE: VIVALDINO JOSE DOS ANJOS 

REQUERIDO: NELCINO VIEIRA DO PRADO Vistos, etc. Acolho justificativa 

apresentada pelo Requerido, com efeito: 1. CANCELO audiência designada 

para15/03/2018. 2. DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO 

para o dia 22 de março de 2018, às 09h00; 3. INTIMEM-SE as PARTES, 

cientificando-as de que deverão comparecer acompanhadas de seus 

advogados e, no máximo, de 03 (três) testemunhas; 4. Caso queiram que 

as testemunhas sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 

(cinco) dias antes da realização da audiência instrutória, nos termos do 

art. 34, parágrafo 1º, da Lei nº 9.099/95; 5- Serve a presente como 

MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ 

OFÍCIO. 6. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001163-14.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY DA SILVA SOUSA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010082-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINO BISPO AROUCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA ANGELLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE OLIVEIRA OAB - MT19069/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Numero do Processo: 

1010082-55.2017.8.11.0015 REQUERENTE: CRISTINO BISPO AROUCHA 

REQUERIDO: YARA ANGELLI Vistos, etc. Acolho pedidos declinados pelas 

partes na audiência de conciliação. 1- DETERMINO a correção do nome no 

polo passivo da demanda, conforme procuração de Id 11916776. 2. 

DESIGNO AUDIÊNCIA de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 19 de 

abril de 2018, às 10h00; 3. INTIMEM-SE as PARTES, cientificando-as de 

que deverão comparecer acompanhadas de seus advogados e, no 

máximo, de 03 (três) testemunhas; 4. Caso queiram que as testemunhas 

sejam intimadas por este Juízo deverão requerer até 05 (cinco) dias antes 

da realização da audiência instrutória, nos termos do art. 34, parágrafo 1º, 

da Lei nº 9.099/95; Serve a presente como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/CARTA de INTIMAÇÃO e/ou CITAÇÃO/ OFÍCIO. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e 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. A parte Autora teria o prazo de 05 (cinco) dias para 
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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 Quanto ao pedido contraposto, vislumbro que 

o mesmo se encontra de maneira genérica e sem um valor específico, 

motivo pelo qual não concedo-lhe. “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. 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, em 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013481-07.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA DA SILVA MARCOLINO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001104-55.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TEIXEIRA FRANCISCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOVE LOTEAMENTOS E INCORPORACOES EIRELI - EPP (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 15/05/2018 09:30. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001152-82.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO ATILIO TAVARES COSTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Certidão(ões) do Sr(a) Oficial(a) de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011129-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI OAB - MT0005759A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE COMPUTER BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (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 10/04/2018 08:00. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001011-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE BARROS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

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 
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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 histórico de pagamentos e 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, 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. 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, em 

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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003646-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

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 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (26/03/2017) 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1003647-65.2017.8.11.0015 e 1003646-80.2017.8.11.0015; DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

BANCO BRADESCO 02 (duas) demandas idênticas, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por telas de seu sistema interno. 

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, 
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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 EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1003647-65.2017.8.11.0015 e 1003646-80.2017.8.11.0015, por 

versarem sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003647-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

 

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 

CONEXÃO Pois bem, antes de qualquer outra digressão jurídica, impõe-se 

a análise de questões processuais pendentes, mormente no que tange a 

possível conexão entre a presente demanda e as demais ações propostas 

pela Reclamante perante este juízo com o mesmo fito. Conforme se 

verifica na inicial, a Autora distribuiu na mesma data (26/03/2017) 02 

(duas) demandas em face da Ré, sendo que a petição inicial é 

praticamente idêntica em ambas as demandas, ou seja, a fundamentação 

é pautada na alegação de prova negativa, aduzindo a peticionaria que 

nunca teve relação jurídica com as rés, postulando a declaração de 

inexistência de débitos. O artigo 103, do CPC, dispõe que "reputam-se 

conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa 

de pedir". Destarte, duas hipóteses autorizam a conexão: ações fundadas 

no mesmo objeto, como, por exemplo, uma dívida, ou na mesma causa de 

pedir. “In casu”, entendo que há conexão, pois a discussão versa sobre a 

mesma relação jurídica entre as partes, sendo que a negativação por mais 

de uma vez (conforme extrato serasa) se deu por existirem várias faturas 

em aberto. Sendo assim, passo ao julgamento simultâneo dos processos 

de nº: 1003647-65.2017.8.11.0015 e 1003646-80.2017.8.11.0015; DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs contra a Requerida 

BANCO BRADESCO 02 (duas) demandas idênticas, visando a declaração 

de inexistência de relação jurídica entre as partes e indenização por 

danos morais, ao argumento de que, apesar de não manter qualquer 

relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no SPC/SERASA. 

Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: "Com a ação 

declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor afirma ter um 

direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito algum, e 

apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do réu. 

Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência a 

posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato jurídico 

colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na ação 

declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o ônus 

de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, os argumentos apresentados 

não foram capaz de ilidir as provas. A Requerente apresentou 

impugnações genéricas e alegações frágeis, sendo muito mais verossímel 

a tese apresentada pela Ré, corroborada por telas de seu sistema interno. 

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 EXTINTOS, SIMULTANEAMENTE, OS processos 

de nº: 1003647-65.2017.8.11.0015 e 1003646-80.2017.8.11.0015, por 

versarem sobre os mesmos fatos e mesma causa de pedir. REVOGO 
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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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011170-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA GRACIELA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA OAB - MT24066/O (ADVOGADO)

MARIA CECILIA DE LIMA GONCALVES OAB - MT0009062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - PR0042277A 

(ADVOGADO)

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR07295 (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 10/04/2018 08:30. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002958-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDVANIA APARECIDA MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002958-55.2016.8.11.0015 REQUERENTE: EDVANIA APARECIDA MAIA 

REQUERIDO: VIVO S.A.  Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. 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 teve seu nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. 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 existência 

da relação jurídica e a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta histórico de pagamentos, histórico de chamadas realizadas e 

telas do seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Ademais, cumpre ressaltar que a própria autora, em sua 

exordial, não nega veemente a relação jurídica, apenas aduz que a 

requerida não lhe enviou espelho da dívida notificação da negativação. 

Inclusive, em seus pedidos requer “na hipótese de juntada do contrato...”. 

Destaque-se que os fatos narrados pela autora em sua inicial juntamente 

com as provas aportadas pela requerida são capazes de 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. (...) “Ex Positis”, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e DECLARO O PROCESSO EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. 

DEFIRO o pedido contraposto formulado pela requerida e CONDENO a 

parte autora a lhe pagar a quantia de R$ 402,53 (quatrocentos e dois reais 

e cinquenta e tres centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a 

partir do vencimento e acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a 

citação da ação (artigo 406 do C.C.). 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000866-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIANE ROZA COIMBRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI DIAS OAB - MT0009392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000866-70.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ADAIANE ROZA COIMBRA 

REQUERIDO: VIVO 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.” A requerente ADAIANE ROZA COIMBRA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S.A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome negativado indevidamente por serviços jamais contratados. 

Primeiramente, não merece prosperar o pedido de improcedência da ação 

por ausência de juntada do comprovante original de negativação, eis que a 

boa fé é presumida e poderia ser facilmente afastada pela requerida, que 

dispõe de meios suficientes para trazer aos autos o solicitado documento 

original. Por não vislumbrar mais questões preliminares, passo ao exame 

do mérito da presente demanda. Inicialmente, há que se esclarecer que as 

disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes 

amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor 

previstos na legislação supracitada. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 
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alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Verifico que a 

reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato impeditivo, 

modificativo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do Código de 

Processo Civil), pois não traz aos autos elementos suficientes a 

comprovarem a suposta contratação dos serviços por parte da autora. 

Isto posto, com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistentes 

os débitos que ensejaram na negativação do nome da autora. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

Antes mesmo de descer às minúcias do caso concreto, tenho por salutar 

esclarecer os requisitos da indenização por dano moral, em caso de 

responsabilidade objetiva, quais sejam, a existência de uma ação ou 

omissão por parte do agente, a existência de um dano causado a outrem 

e, por fim, a relação de causalidade entre esse dano e o fato imputável ao 

agente. Frise-se, ainda, que não merece prosperar a tese quanto à 

necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos concretos 

efetivamente sofridos pela parte autora. Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que o dano moral prescinde de prova, a exemplo do 

julgamento proferido no REsp 331.517/GO, cuja ementa vai adiante 

transcrita: "INDENIZAÇÃO. Dano moral. PESSOA JURÍDICA. 

POSSIBILIDADE. VERBETE 227, SÚMULA /STJ. (...) Na concepção 

moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em 

concreto. Recurso especial conhecido e provido" (Resp. n. 331.517/GO - 

Relator: Ministro César Asfor Rocha). Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). No caso posto em julgamento, indubitável que 

ocorreu o dano moral e que deve este ser imputado à requerida, eis que 

negativou indevidamente o nome da autora. Cumpre colacionar as ementas 

que abaixo seguem transcritas: AÇÃO INDEZATÓRIA POR DANO MORAL - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - 

ARTIGO 14, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. A simples negativação indevida enseja 

dano moral e direito à indenização, independente de qualquer outra prova, 

porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do 

cidadão. A fixação do valor indenizatório deve ocorrer com prudente 

arbítrio, para que não haja enriquecimento de uma parte, em detrimento da 

outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, devendo 

observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10145130203808001 MG , Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de 

Julgamento: 27/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 04/04/2014) Assim, à vista dos elementos probatórios 

constantes dos autos, não restam dúvidas de que a parte autora tenha 

sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizada. No 

tocante ao valor da condenação por dano moral, é baseado no prudente 

arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou uma tabela para a 

recompensa do dano sofrido, mas a paga deve representar para a vítima 

uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido. E, de outro 

lado, de significar para o ofensor um efeito pedagógico no sentido de inibir 

reiteração de fatos como esse no futuro. O valor não pode ser excessivo 

a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também 

inexpressivo a ponto de ser insignificante. Destarte, considerando todas 

as circunstâncias que envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), se não consegue reverter a situação da parte 

autora ao status quo ante, pelo menos lhe proporciona uma compensação 

pela dor sofrida. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A 

INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS que ensejaram na negativação do nome da 

autora; e para CONDENAR a requerida a pagar a autora o valor de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês (artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º, do 

Código Tributário Nacional), ambos a partir da prolação desta sentença. 

Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da negativação do 

nome da parte autora referente ao débito versado nos autos. Sem 

condenação ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013418-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELRY ALVES COSTA GG - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de busca e apreensão postulado em 

movimento ID 6080517, sendo que este juízo já realizou a busca RENAJUD, 

e essa mesma já se mostrou infrutífera por duas vezes, mostrada em 

movimentos de IDS 4152948, 4153041, 5806410, 5888299; Em atenção ao 

pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da 

empresa executada, tenho por bem consignar que o artigo 135 do Código 

de Processo Civil preceitua que os sócios, ou a pessoa jurídica no caso 

de desconsideração da personalidade jurídica inversa (art. 133, § 2º do 

CPC), devem ser cientificados quando a parte interessada postular o 

aludido incidente. Ademais, o art. 1.062 do mesmo Diploma Legal, dispõe 

que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável 

aos processos de competência dos Juizados Especiais. Com efeito, tenho 

como imprescindível a CITAÇÃO dos sócios da empresa executada, para 

manifestação no prazo legal, com fito de estancar eventual arguição de 

nulidade, a teor do procedimento previsto nos artigos 133 a 137, do Código 

de Processo Civil. Posto isso, DECIDO: 1. CITEM-SE os sócios da empresa 

executada, consoante qualificação indicada pela parte exequente (Id 

2212505), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto 

ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA; 2. 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem os autos conclusos para deliberação. Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004485-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ONEIDE DIAS DO AMARAL (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)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006880-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MELO DA SILVA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

VISTOS, etc. Da análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, 

apesar de devidamente intimada, não compareceu à audiência de 

conciliação realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. REVOGO EVENTUAL LIMINAR PROFERIDA EM FAVOR DO 

AUTOR. P. I. C. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000864-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA GERACINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000864-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDREIA DA SILVA 

GERACINO REQUERIDO: VIVO 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.” A requerente ANDREIA DA SILVA GERACINO ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Em apertada síntese, insurge-se a 

parte autora contra negativação indevida por parte da requerida, tendo em 

vista a inexistência de relação contratual. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. 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 devidamente assinado, 

documentos pessoais da autora, relatórios de pagamentos, etc. Por outro 

lado, a parte autora insurge-se contra a assinatura do contrato 

apresentado pela defesa, alegando ser totalmente divergente da sua. Em 

que pese suas alegações, denota-se que as assinaturas são claramente 

idênticas. Sendo assim, diante dos fatos narrados e documentos 

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. CONDENO da 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.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010519-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AURORA S. GUERRA - COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI OAB - MT0020488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS FIDELIS 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: 

1010519-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: AURORA S. GUERRA - 

COMERCIO - EPP REQUERIDO: ANDRE LUIS FIDELIS DOS SANTOS Vistos, 

etc. A parte autora, postula pela realização de pesquisa para obter 

endereço da requerida junto a órgão conveniado ao Poder Judiciário. Pois 

bem. Considerando que este juízo não é órgão consultivo e considerando, 

também, que o processo no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve 

obedecer aos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, a teor do que dispõe o artigo 2º da Lei 

9.099/95, entendo que admitir pesquisas pelos sistemas BACEN, 

RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG e TRE, ou sistemas semelhantes, para obter 

endereço do Executado é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a 

tramitação de processos neste juízo, ante o caráter excepcional da 

medida. A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência, vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCALIZAÇAO 

DOS ENDEREÇOS DOS AGRAVADOS PELO SISTEMA DO INFOJUD - 

EXCEPCIONALIDADE - DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA PELOS SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO IMPROVIDO.(grifei, negritei)(TJ-MS 

Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 17/07/2012, 
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4ª Câmara Cível). Com efeito, e sem maiores delongas, por entender que o 

pedido não se amolda a excepcionalidade ou aos princípios norteadores 

do JEC, INDEFIRO o pedido de pesquisa de informação de endereço da 

requerida. INTIME-SE a parte Autora para manifestar no feito e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Cumpra-se Às providências.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010556-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANKS LUBERVANIO GOMES 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: 

1010556-26.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA SILVA 

- ME REQUERIDO: FRANKS LUBERVANIO GOMES DA SILVA Vistos, etc. 

INDEFIRO o postulado da Autora, vez que, em sede de Juizado Especial 

Cível não admite-se a citação editalícia, nos termos do artigo 18, §2º, da 

Lei n.º 9.099/95; Sendo assim, INTIME-SE o Requerente para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento da presente ação, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013392-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISSELE CARDOSO 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 08:45. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8013418-16.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANI BIONDO LOURENCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KELRY ALVES COSTA (EXECUTADO)

KELRY ALVES COSTA GG - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS OAB - MT0008182A (ADVOGADO)

 

Vistos, etc. INDEFIRO o pedido de busca e apreensão postulado em 

movimento ID 6080517, sendo que este juízo já realizou a busca RENAJUD, 

e essa mesma já se mostrou infrutífera por duas vezes, mostrada em 

movimentos de IDS 4152948, 4153041, 5806410, 5888299; Em atenção ao 

pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA da 

empresa executada, tenho por bem consignar que o artigo 135 do Código 

de Processo Civil preceitua que os sócios, ou a pessoa jurídica no caso 

de desconsideração da personalidade jurídica inversa (art. 133, § 2º do 

CPC), devem ser cientificados quando a parte interessada postular o 

aludido incidente. Ademais, o art. 1.062 do mesmo Diploma Legal, dispõe 

que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é aplicável 

aos processos de competência dos Juizados Especiais. Com efeito, tenho 

como imprescindível a CITAÇÃO dos sócios da empresa executada, para 

manifestação no prazo legal, com fito de estancar eventual arguição de 

nulidade, a teor do procedimento previsto nos artigos 133 a 137, do Código 

de Processo Civil. Posto isso, DECIDO: 1. CITEM-SE os sócios da empresa 

executada, consoante qualificação indicada pela parte exequente (Id 

2212505), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem quanto 

ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA; 2. 

Ultrapassado o referido prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE 

e tornem os autos conclusos para deliberação. Serve o presente como 

MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013399-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ASSUNCAO FRIZERA (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 10:45. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013418-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA MEDEIROS XAVIER (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 13:00. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013417-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREANA NERES DE ANDRADE (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 13:15. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013422-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DA SILVA SOUSA (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 13:30. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013422-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI OAB - MT23740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DA SILVA SOUSA (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 
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designada para 05/04/2018 13:30. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011076-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO - MEK PECAS E ACESSORIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO OAB - MT0018484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO CARDOSO SIQUEIRA (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 09/04/2018 08:30. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA CALSON DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1000884-91.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALEXANDRA CALSON DE 

JESUS REQUERIDO: VIVO 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.” A requerente ALEXANDRA CALSON DE JESUS ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome indevidamente negativado pela requerida, tendo em vista a 

inexistência contratual. Inicialmente, não merece prosperar o pedido de 

improcedência da ação por ausência de juntada do comprovante original 

de negativação, eis que a boa fé é presumida e poderia ser facilmente 

afastada pela requerida, que dispõe de meios suficientes para trazer aos 

autos o solicitado documento original. 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. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados, e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Da análise da 

peça de defesa, verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora 

(art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não trouxe aos autos 

elementos suficientes que comprovem a legalidade da cobrança contra a 

qual insurge-se a parte autora, qual seja, a existência de contratação, 

pois, em que pese juntar aos autos telas sistêmicas com indícios da 

suposta contratação e débito, estas estão completamente ilegíveis, não 

servindo como meio de prova. Cumpre destacar entendimento 

jurisprudencial proferido em casos análogos: INDENIZATÓRIA. CONTA 

UNIVERSITÁRIA. ENCERRAMENTO. COBRANÇA DE ENCARGOS. 

INSCRIÇÃO NEGATIVA. AGIR ABUSIVO DA CASA BANCÁRIA. AUSÊNCIA 

DE PROVA DA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DO REGISTRO. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Cabia à parte ré comprovar 

a regularidade das cobranças, no que não logrou êxito, pois mesmo tendo 

apresentado contestação, não produziu sequer prova documental capaz 

de afastar os argumentos articulados na inicial. Desse modo, não restou 

comprovada a utilização dos serviços postos à disposição da parte autora 

durante o período da alegada inatividade da conta,...(TJ-RS - Recurso 

Cível: 71003714235 RS , Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de 

Julgamento: 23/05/2012, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012) Com efeito, e sem maiores 

delongas, tenho como inexistente o débito que culminou na negativação 

indevida por parte da requerida. Diante da resolução da controvérsia 

acerca da legalidade dos referidos débitos, é possível discutir acerca do 

cabimento de indenização por danos morais. Da análise da exordial, 

entendo que o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela 

parte autora dever ser rejeitado, tendo em vista a existência de 

negativação preexistente, em respeito a Súmula 385 do STJ. Cumpre 

transcrever o julgado que segue abaixo ementado: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO 

PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 

Incabível a indenização por danos morais se o devedor, mesmo que 

caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver outros apontamentos em 

seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e não fizer prova da 

discussão em torno da ilegalidade das negativações anteriores. (TJ-MG - 

AC: 10707140016189001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de 

Julgamento: 29/10/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 11/11/2015) Assim, os fatos ocorridos não lhe causaram 

abalo psíquico autônomo independente do constrangimento normalmente 

trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e sofrimento 

profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade da requerente. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO que 

ensejou na negativação indevida por parte da requerida. Indefiro o pedido 

de indenização por danos morais, pois os fatos ocorridos não passam de 

meros aborrecimentos do cotidiano. Por consectário lógico, indefiro o 

pedido contraposto e o pedido de aplicação das penas de litigância de 

má-fé à parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa 

da negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE COLARES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

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 
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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 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$ 537,57 (quinhentos 

e trinta e sete reais e cinquenta e sete sentavos), 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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). Em mov. nº. 01 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 carreou histórico de 

pagamentos e 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 
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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$ 118,98 (cento e 

dezoito reais e noventa e oito 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002184-25.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GISELE LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002184-25.2016.8.11.0015 REQUERENTE: MARIA GISELE LOPES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO 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.” A requerente MARIA GISELE LOPES DOS SANTOS ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome indevidamente negativado pela requerida, tendo em vista a 

inexistência contratual. Primeiramente, cumpre salientar que não merece 

acolhida a pretensão da requerida no tocante à ausência de comprovante 

de endereço da parte autora, eis que a escolha do domicílio do consumidor 

é uma faculdade sua, e não uma obrigação. Da mesma forma, não merece 

prosperar o pedido de improcedência da ação por ausência de juntada do 

comprovante original de negativação, eis que a boa fé é presumida e 

poderia ser facilmente afastada pela requerida, que dispõe de meios 

suficientes para trazer aos autos o solicitado documento original. 

Ademais, verifico que a reclamada traz aos autos extrato de negativação 

em nome da autora, apontando outras negativações além da discutida nos 

autos. 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. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC 

é um direito do consumidor que facilita sua defesa na atuação em juízo, 

efetivando o princípio da isonomia material. No caso em tela, verifico a 

hipossuficiência da autora na relação jurídica consumerista, eis que, 

segundo as regras ordinárias de experiência comum, terá dificuldades em 

provar suas alegações devido à falta de condições técnicas ou 

impossibilidade de trazer certos documentos aos autos. Nesta situação, a 

parte mais forte na relação de consumo pode e deve produzir provas 

capazes de ilidir as alegações feitas pelo consumidor. Dessa forma, existe 

a inversão do ônus da prova em favor da parte autora. Sabe-se que, nas 

alegações da contestação, cabe ao réu manifestar-se precisa e 

especificamente sobre cada um dos fatos alegados pelo autor, pois são 

admitidos como verdadeiros os fatos não impugnados, e sobre eles não 

haverá necessidade de produção de provas, por se tornarem 

incontroversos (artigo 341, CPC). Da análise da peça de defesa, verifico 

que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus de provar fato 

impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora (art. 373, II, do 

Código de Processo Civil), pois não trouxe aos autos elementos 

suficientes que comprovem a legalidade da cobrança contra a qual 

insurge-se a parte autora, qual seja, a existência de contratação. Cumpre 

destacar entendimento jurisprudencial proferido em casos análogos: 

INDENIZATÓRIA. CONTA UNIVERSITÁRIA. ENCERRAMENTO. COBRANÇA 

DE ENCARGOS. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AGIR ABUSIVO DA CASA 

BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO DO 

REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. Cabia à 

parte ré comprovar a regularidade das cobranças, no que não logrou 

êxito, pois mesmo tendo apresentado contestação, não produziu sequer 

prova documental capaz de afastar os argumentos articulados na inicial. 

Desse modo, não restou comprovada a utilização dos serviços postos à 

disposição da parte autora durante o período da alegada inatividade da 

conta,...(TJ-RS - Recurso Cível: 71003714235 RS , Relator: Fernanda 

Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 23/05/2012, Segunda Turma 

Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2012) 

Com efeito, e sem maiores delongas, tenho como inexistente o débito que 

culminou na negativação indevida por parte da requerida. Diante da 

resolução da controvérsia acerca da legalidade dos referidos débitos, é 

possível discutir acerca do cabimento de indenização por danos morais. 

Da análise da exordial, entendo que o pedido de indenização por danos 

morais pleiteado pela parte autora dever ser rejeitado, tendo em vista a 

existência de diversas outras negativações, conforme demonstrado pela 

requerida em sua defesa. Cumpre transcrever o julgado que segue abaixo 

ementado: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - 

DÍVIDA INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO 

STJ - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais 

se o devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores. (TJ-MG - AC: 10707140016189001 MG, Relator: Marco Aurelio 

Ferenzini, Data de Julgamento: 29/10/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Assim, os fatos ocorridos não lhe 

causaram abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade da 

requerente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO 

DÉBITO que ensejou na negativação indevida por parte da requerida. 

Indefiro o pedido de indenização por danos morais, pois os fatos ocorridos 

não passam de meros aborrecimentos do cotidiano. Por consectário 

lógico, indefiro o pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à 

parte autora. Expeça-se ofício ao SPC para que proceda à baixa da 

negativação do nome da parte autora referente ao débito versado nos 

autos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001067-62.2017.8.11.0015 REQUERENTE: FRANCISCO RODRIGUES DA 

CONCEICAO REQUERIDO: VIVO 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 FRANCISCO RODRIGUES DA CONCEICAO ajuizou 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Em apertada síntese, 

insurge-se a parte autora contra negativação indevida por parte da 

requerida, tendo em vista a inexistência de relação contratual. Aduz a 

reclamada que não há interesse de agir no caso em tela tendo em vista 

que a ausência de reclamação na esfera administrativa. Pois bem, 

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. Da mesma forma, não merece 

prosperar o pedido de improcedência da ação por ausência de juntada do 

comprovante original de negativação, eis que a boa fé é presumida e 

poderia ser facilmente afastada pela requerida, que dispõe de meios 

suficientes para trazer aos autos o solicitado documento original. 

Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições previstas no Código 

de Defesa do Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, 

uma vez que as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de 

consumidor e fornecedor previstos na legislação supracitada. 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 do contrato 

devidamente assinado e demais documentos juntados em sua defesa. Por 

outro lado, a parte autora deixa transcorrer o prazo para impugnar os 

fatos narrados e documentos anexados aos autos pela requerida, 

quedando-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. 

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. O juiz não tem o dever de 

trazer ao feito elementos de prova que as partes não tiveram a atenção de 

carrear aos autos, sendo ônus dos litigantes o cumprimento da 

determinação constante do artigo 373 na busca da comprovação de suas 

alegações. Sendo assim, diante dos fatos narrados e documentos 

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. 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010949-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI OAB - MT18247/O (ADVOGADO)

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (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 09/04/2018 09:15. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002066-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HILDEU VAZ SOUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002066-49.2016.8.11.0015 REQUERENTE: HILDEU VAZ SOUTO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. 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 teve seu nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. 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, 
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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 existência 

da relação jurídica e a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta histórico de pagamentos, faturas de serviço e telas do seu 

sistema interno, comprovando a relação jurídica existente entre as partes. 

Ademais, cumpre ressaltar que a própria autora, em sua exordial, não 

nega veemente a relação jurídica, apenas aduz que a requerida não lhe 

enviou espelho da dívida notificação da negativação. Inclusive, em seus 

pedidos requer “na hipótese de juntada do contrato...”. Destaque-se que 

os fatos narrados pela autora em sua inicial juntamente com as provas 

aportadas pela requerida são capazes de 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. (...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do novo CPC. DEFIRO o pedido contraposto 

formulado pela requerida e CONDENO a parte autora a lhe pagar a quantia 

de R$ 83,12 (oitenta e três reais e doze centavos), valor este a ser 

corrigido monetariamente a partir do vencimento e acrescido de juros 

legais de 1% ao mês, desde a citação da ação (artigo 406 do C.C.). Por 

fim, indefiro o pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à parte 

autora, pois não restou demonstrado nos autos a intenção de induzir este 

juízo a erro. 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010836-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MENANI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT0017975A (ADVOGADO)

 

INTIMO a parte requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

querendo, se manifeste quanto a tese ventilada pelo embargante, sob 

pena de PRECLUSÃO, nos termos do art. 1.023, parágrafo segundo, do 

Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011156-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA DE FREITAS COLLI OAB - MT0016044A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT0011813A (ADVOGADO)

 

INTIMO 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).

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012691-23.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

CLEUSA TERESINHA HAUBERT OAB - MT0019234A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA HITA AZEVEDO MENDES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 14 de março de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001644-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE APARECIDA WRONSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001644-40.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ALINE APARECIDA WRONSKI 

REQUERIDO: VIVO 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.” A requerente ALINE APARECIDA WRONSKI ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Em apertada síntese, insurge-se a 

parte autora contra negativação indevida por parte da requerida, tendo em 

vista a inexistência de relação contratual. No que tange a INCOMPETÊNCIA 

do JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações do autor em sua impugnação, uma vez que a lide versada 

nestes autos conta com todos os documentos necessários ao deslinde 

meritório, não havendo que se falar em perícia. Inicialmente, há que se 

esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de consumidor e 

fornecedor previstos na legislação supracitada. 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 do contrato juntado 

em sua defesa. Por outro lado, a parte autora insurge-se contra a 

assinatura do contrato apresentado pela defesa, alegando ser totalmente 

divergente da sua, suscitando a extinção do processo por necessidade 

de perícia grafotécnica. Em que pese suas alegações, denota-se que as 
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assinaturas são 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. Sendo 

assim, diante dos fatos narrados e documentos 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 

m á - f é .  ( T J - S P  -  A P L :  0 1 2 3 1 6 6 8 0 2 0 1 1 8 2 6 0 1 0 0  S P 

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) 

“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. 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. 

CONDENO da 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-63.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 14/05/2018 14:45. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009055-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE APARECIDA FURTADO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO ANTONIETO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/03/2018 13:30. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001595-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES DANTAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001595-96.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MOISES DANTAS REQUERIDO: 

VIVO 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 MOISES DANTAS ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de VIVO S/A. Em apertada síntese, insurge-se a parte autora contra 

negativação indevida por parte da requerida, tendo em vista a inexistência 

de relação contratual. No que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as alegações do autor 

em sua impugnação, uma vez que a lide versada nestes autos conta com 

todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo que 

se falar em perícia. Inicialmente, há que se esclarecer que as disposições 

previstas no Código de Defesa do Consumidor são perfeitamente 

aplicáveis ao presente caso, uma vez que as partes amoldam-se 

perfeitamente aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos na 

legislação supracitada. 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 do contrato juntado em sua 

defesa. Por outro lado, a parte autora insurge-se contra a assinatura do 

contrato apresentado pela defesa, alegando ser totalmente divergente da 

sua, suscitando a extinção do processo por necessidade de perícia 

grafotécnica. Em que pese suas alegações, denota-se que as assinaturas 

são 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. Sendo assim, diante 

dos fatos narrados e documentos 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 
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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) 

“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. 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. 

CONDENO da 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008994-79.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 09/04/2018 10:30. Quarta-feira, 14 de Março de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001785-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN ALVES DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001785-59.2017.8.11.0015 REQUERENTE: DIONATAN ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o 

caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, 

nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade 

de dilação probatória. 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 teve seu nome lançado no SPC/SERASA indevidamente. 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 existência 

da relação jurídica e a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta histórico de pagamentos, histórico de chamadas realizadas e 

telas do seu sistema interno, comprovando a relação jurídica existente 

entre as partes. Ademais, cumpre ressaltar que a própria autora, em sua 

exordial, não nega veemente a relação jurídica, apenas aduz que a 

requerida não lhe enviou espelho da dívida. Destaque-se que os fatos 

narrados pela autora em sua inicial juntamente com as provas aportadas 

pela requerida são capazes de 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. (...) “Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais e DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do novo CPC. INDEFIRO o pedido de aplicação 

das penas por litigância de má-fé à parte autora, pois não restou 

demonstrado nos autos a intenção de induzir este juízo a erro. REVOGO 

EVENTUAL LIMINAR proferida em favor da parte Autora. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001275-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIETE MORAIS DE SOUSA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1001275-46.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LUZIETE MORAIS DE SOUSA 

REQUERIDO: VIVO 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.” A requerente LUZIETE MORAIS DE SOUSA ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS em face de VIVO S/A. Alega, em síntese, que teve seu 

nome indevidamente negativado pela requerida, tendo em vista a 

inexistência contratual. 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. A inversão do ônus da prova prevista 

no art. 6º, VIII, do CDC é um direito do consumidor que facilita sua defesa 

na atuação em juízo, efetivando o princípio da isonomia material. No caso 

em tela, verifico a hipossuficiência da autora na relação jurídica 

consumerista, eis que, segundo as regras ordinárias de experiência 

comum, terá dificuldades em provar suas alegações devido à falta de 

condições técnicas ou impossibilidade de trazer certos documentos aos 

autos. Nesta situação, a parte mais forte na relação de consumo pode e 

deve produzir provas capazes de ilidir as alegações feitas pelo 

consumidor. Dessa forma, existe a inversão do ônus da prova em favor 

da parte autora. Sabe-se que, nas alegações da contestação, cabe ao réu 

manifestar-se precisa e especificamente sobre cada um dos fatos 

alegados pelo autor, pois são admitidos como verdadeiros os fatos não 

impugnados, e sobre eles não haverá necessidade de produção de 

provas, por se tornarem incontroversos (artigo 341, CPC). Da análise da 

peça de defesa, verifico que a reclamada não se desincumbiu de seu 

ônus de provar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora 
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(art. 373, II, do Código de Processo Civil), pois não trouxe aos autos 

elementos suficientes que comprovem a legalidade da cobrança contra a 

qual insurge-se a parte autora, qual seja, a existência de contratação. 

Cumpre destacar entendimento jurisprudencial proferido em casos 

análogos: INDENIZATÓRIA. CONTA UNIVERSITÁRIA. ENCERRAMENTO. 

COBRANÇA DE ENCARGOS. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AGIR ABUSIVO DA 

CASA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MOVIMENTAÇÃO NO 

PERÍODO DO REGISTRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM 

MANTIDO. Cabia à parte ré comprovar a regularidade das cobranças, no 

que não logrou êxito, pois mesmo tendo apresentado contestação, não 

produziu sequer prova documental capaz de afastar os argumentos 

articulados na inicial. Desse modo, não restou comprovada a utilização 

dos serviços postos à disposição da parte autora durante o período da 

alegada inatividade da conta,...(TJ-RS - Recurso Cível: 71003714235 RS , 

Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Data de Julgamento: 23/05/2012, 

Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 28/05/2012) Com efeito, e sem maiores delongas, tenho como 

inexistente o débito que culminou na negativação indevida por parte da 

requerida. Diante da resolução da controvérsia acerca da legalidade dos 

referidos débitos, é possível discutir acerca do cabimento de indenização 

por danos morais. Da análise da exordial, entendo que o pedido de 

indenização por danos morais pleiteado pela parte autora dever ser 

rejeitado, tendo em vista a existência de negativação preexistente, em 

respeito a Súmula 385 do STJ, conforme extrato trazido pela requerida em 

sua defesa. Cumpre transcrever o julgado que segue abaixo ementado: 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INANDIMPLENTES - DÍVIDA 

INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE - SÚMULA 385 DO STJ - 

INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Incabível a indenização por danos morais se o 

devedor, mesmo que caracterizada a ilegalidade da negativação, tiver 

outros apontamentos em seu nome, nos termos da Súmula 385, do STJ, e 

não fizer prova da discussão em torno da ilegalidade das negativações 

anteriores. (TJ-MG - AC: 10707140016189001 MG, Relator: Marco Aurelio 

Ferenzini, Data de Julgamento: 29/10/2015, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2015) Assim, os fatos ocorridos não lhe 

causaram abalo psíquico autônomo independente do constrangimento 

normalmente trazido pelo mero aborrecimento, não envolvendo dor e 

sofrimento profundo, não ferindo qualquer direito de personalidade da 

requerente. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial, para CONFIRMAR os efeitos da medida 

liminar do mov. 4678023; para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO 

que ensejou na negativação indevida por parte da requerida. Indefiro o 

pedido de indenização por danos morais, pois os fatos ocorridos não 

passam de meros aborrecimentos do cotidiano. Por consectário lógico, 

indefiro o pedido de aplicação das penas de litigância de má-fé à parte 

autora. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007002-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMELI BATISTA (EXECUTADO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS 

N. 1007002-83.2017.8.11.0015 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial « 

Processo de Execução EXEQÜENTE(S): SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE 

SOUZA LTDA -ME EXECUTADO (A,S) OMELI BATISTA CITANDO (A,S): 

OMELI BATISTA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02.06.2017 VALOR 

DO DÉBITO: R$ 2.541,53 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 um a dívida representada por título executivo extrajudicial, no 

valor R$ 2.541,53 (dois mil e quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta 

e três centavos), referente a nota promissória. DESPACHO: Vistos etc. Em 

atenção aos argumento s lançados em petitório de mov. ID n.º 11031149, e 

visando estancar eventual arguição de nulidade, DETERMINO A CITAÇÃO 

POR EDITAL dos executados, em consonância com o enunciado n.º 37 do 

Fonaje, in verbis: ?ENUNCIADO 37? Em exegese ao art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no art.18, 

§ 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação editalícia 

quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, os arts. 

653 e 654 do Código de Processo Civil.? Dessa forma, expeça-se edital 

para citação do executado, devendo o mesmo ser afixado na sede do 

Juízo e publicado no DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 

(quinze) dias. Conste, ainda, do edital,que não efetuado o pagamento ou a 

nomeação de bens à penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á 

ao arresto de bens. Intimem-se. Eu, Bruno Henrique Dos Santos Menin, 

digitei. Segunda-feira, 12 de março de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestor(a) Judiciário(a)

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FLEURY MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Processo n. 

1000482-73.2018.8.11.0015 Promovente(s) Nome: MARCOS FLEURY 

MEDEIROS Endereço: RUA C-1, 72, SETOR RESIDENCIAL NORTE, SINOP - 

MT - CEP: 78550-334 Promovido(s) Nome: AZUL LINHAS AEREAS 

Endereço: AVENIDA MARCOS PENTEADO DE ULHÔA RODRIGUES, 939, 

TAMBORÉ, BARUERI - SP - CEP: 06460-040 Tipo de Ação [INDENIZAÇÃO 

POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL] Tipo de Citação 

Off-Line Valor da Causa: R$ 19.945,00 Juízo Juizado Especial Cível de 

Sinop Audiência de Conciliação 10/04/2018 09:45 A presente carta, 

extraída dos autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por 

finalidade a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovida(s), por todo 

o conteúdo da petição inicial, cuja(s) cópia(s) segue(m) anexa(s) como 

parte integrante deste mandado, para comparecer(em), acompanhado(a, 

s) de advogado(s) habilitado(s), à audiência de CONCILIAÇÃO designada 

na sede do Juizado Especial, sito no endereço ao final indicado, 

PODENDO, SE ASSIM O QUISER, NELA OFERECER DEFESA ESCRITA OU 

ORAL. ADVERTÊNCIA(S): Não comparecendo à audiência designada, 

presumir-se-ão aceitos, pela parte promovida, como verdadeiros, os fatos 

alegados pela parte promovente na petição inicial ou termo de reclamação, 

podendo ser proferida sentença de plano (Artigos 20 e 23 da Lei n.º 

9.099/95). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer(em) devidamente trajado(a, s) e portando documentos 

pessoais. Quarta-feira, 14 de Março de 2018. Karine Danielle Rodrigues 

Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010104-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEMES RAMOS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS OAB - MT0018434A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE TAQUES JARDIM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE ZUANAZZI OAB - MT21497/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 
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9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Após a publicação da 

presente, proceda-se com a certificação do trânsito em julgado e com as 

anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas necessárias, 

expedindo o competente ALVARÁ caso seja necessário. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006590-55.2017.8.11.0015

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:

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. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 

229,88 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) vencido 

em 10.03.2016 e inscrito em 08.07.2016. 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$ 229,88 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta 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 de relação jurídica, bem como afirma 

desconhecer o débito. Por seu turno a parte Requerida aduz regularidade 

da contratação e existência do débito; para tanto, visando corroborar 

seus argumentos trouxe aos autos gravação de voz (id nº 10729496), 

faturas (ids nº 10729435, 10729442, 10729440, 10729445, 10729451 e 

10729454), histórico de ligações (id nº 10729463). Quanto ao extrato de 

negativações bastaria que a parte Requerida trouxesse aos autos cópia 

por esta providenciada, visto que também possui acesso a tais bancos de 

dados. Não havendo arguição de preliminares, nem vislumbrando 

questões de nulidades passo a análise do mérito. Conforme exposto a 

controvérsia da presente demanda cinge-se a dois pontos. A existência 

de relação jurídica e a origem do débito. Quanto ao primeiro, em que pese 

a parte Requerente afirme explicitamente que nunca contratou os serviços 

da parte Requerida, a documentação trazida aos autos por esta 

demonstram o contrário. A própria gravação trazida aos autos são 

documentos hábeis a corroborarem a existência de relação jurídica 

sustentada. Ainda que referida gravação esteja incompleta a existência de 

pagamentos reteirados e no valor informado no áudio, R$ 64,99, conforme 

demonstram os print screen contidos na peça defensiva, são suficientes 

cumprirem o ônus probatório da parte Requerida, nos termos do art. 373, II, 

CPC. 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 parte Reclamada, a 

parte Autora alterou a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas 

obrigações contratuais, buscando ainda obter vantagem indevida com a 

condenação da demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida 

com aplicação de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por 

nossos tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação 

declaratória de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? 

Autora que alega inexistir relação contratual com a requerida, não 

havendo débito a ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito ? Improcedência da ação ? Ônus de prova da 

fornecedora do produto ré, do qual se desincumbiu ? Comprovação da 

relação jurídica que deu origem ao débito ? Negativação do nome da 

consumidora nos órgãos de proteção ao crédito ? Exercício regular de 

Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da requerida legítima - Sentença mantida, 

por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP - 

Recurso não provido, com imposição de pena por litigância de má-fé. 

(TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 0123166-80.2011.8.26.0100, 

Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 

15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

17/09/2015) A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas 

apenas punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável 

do direito. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação pela parte Requerente e via de consequência, DECLARO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. RETIFIQUE-SE o VALOR DA 

CAUSA para constar o valor atribuído pela parte Requerente em sua 

petição inicial no patamar de R$ 10.229,88 (dez mil e duzentos e vinte e 

nove reais e oitenta e oito centavos). Ainda, CONDENO da parte parte 

Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 2% 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 

aos quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, 

§2º, CPC. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009476-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINDO BRAGA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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. A controvérsia da presente demanda cinge-se a inscrição do 

nome da parte Requerente em cadastro de inadimplentes nos valores de 

R$ 150,22 (cento e cinquenta reais e vinte e dois centavos) vencido em 

20.11.2012 e inscrito em 01.12.2014 e R$ 266,11 (duzentos e sessenta e 

seis reais e onze centavos) vencido em 10.10.2014 e inscrito em 

02.04.2015. 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. 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 
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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 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: 1002421-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARY ANDREA ALVES JURUMENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANDREA ALVES JURUMENHA OAB - PR55796 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002421-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: MARY ANDREA ALVES 

JURUMENHA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Cumpre 

anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento 

imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não 

havendo, a necessidade de dilação probatória. Ausente o relatório, com 

fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORAIS E MATERIAIS proposta por ALEF 

WILLIAN JOSILDO ALVES DE LIMA em face de AZUL LINHAS AEREAS 

BRASILEIRAS S/A. A parte Requerente pleiteia ressarcimento material e 

moral em decorrência de cancelamento do no dia 31.08.2016, para o 

trecho inicial Sinop/MT – Cuiabá/MT, cujo destino final era a cidade de 

Cascavel/PR. Demonstrou nos autos que o cancelamento o impossibilitou 

de passar seu aniversario com seu irmão mais novo e sua família, que já 

estava agendado para o dia 01.09.2016, com salão de festas e buffet 

devidamente contratados e pagos. De início destaca-se a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso concreto ao ser nítida 

a relação de consumo entabulada entre as partes. Se por um lado as 

condições climáticas, conforme entendimento jurisprudencial, 

constituem-se como excludentes da responsabilidade, por outro lado, 

impõe a quem as alega, no caso a parte Requerida, sua efetiva prova de 

que o cancelamento dos voos se deu em virtude de condições 

meterológicas. Porém, esta tão somente anexou aos autos prova unilateral 

sobre tal fato. Neste sentido: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO 

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VÔO. CASO 

FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR 

DO SERVIÇO PRESERVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

DANO MATERIAL E DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. 

OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIADADE E 

PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 

[…] 5. A ocorrência de casos fortuitos, como por exemplo reparos 

inesperados, emergenciais, urgentes, ou ainda problemas com o tráfego 

aéreo decorrentes de condições meteorológicas, excluem a 

responsabilidade da empresa por eventual atraso ou cancelamento de 

voo, contudo, devem ser comprovados, ônus que, na espécie, não se 

desincumbiu a empresa aérea recorrente. Por outro lado, a alteração da 

malha aérea em razão de excesso de trafego aéreo, por si só, sem estar 

justificada pela ocorrência de caso fortuito, não é causa excludente de 

responsabilidade, uma vez que se trata de risco inerente à própria 

atividade empresarial. 6. Evidenciada está, portanto, a má prestação dos 

serviços postos à disposição do consumidor, em razão do cancelamento 

injustificado e sem prévio aviso de seu voo, devendo a prestadora 

responder objetivamente pela falha em seu serviço, suportando eventual 

pedido de indenização material e moral pelos danos causados. 7. Além do 

prejuízo material decorrente da aquisição de passagem aérea de outra 

companhia, a situação vivenciada pela autora gera desconforto, 

apreensão e angústia. Tal quadro é suficiente e capaz de alterar o estado 

anímico, além de superar os meros dissabores ou aborrecimentos 

cotidianos. Ressalte-se que a jurisprudência pátria reconhece a existência 

de dano moral em caso de atraso demasiado ou cancelamento de voo. 8. 

Não há motivos para a revisão do quantum arbitrado a título de 

indenização pelos danos materiais ou morais (R$2.000,00), uma vez que 

foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

assim como atendeu sua natureza compensatória e dissuasória. 9. 

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. 10. Condeno a recorrente no pagamento das custas e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor 

da condenação. 11. Acórdão elaborado na forma do art. 46 da Lei nº 

9.099/95, servindo a ementa de acórdão. (TJDFT, Acórdão n.889659, 

07043833820158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Julgamento: 25/08/2015, Publicado no DJE: 04/09/2015. Pág.: Sem Página 

Cadastrada - grifo nosso) Evidencia-se, portanto, a falha na prestação do 

serviço da parte Requerida ensejando a reparação moral pretendida pelo 

Requerente. 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) é razoável de acordo com as lesão que se 

pretende combater, levando-se em consideração os fatos narrados na 

petição inicial. Ex positis, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação para CONDENAR a Requerida a pagar a esta Requerente 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; 

bem como, CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.600,00 

(quatro mil e seiscentos reais) pelos danos materiais sofridos, acrescido 

de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (data do pagamento) e 

os juros de mora a partir da citação válida; 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.
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1006293-48.2017.8.11.0015 REQUERENTE: EDUARDO CONCEICAO 

GUIMARAES 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. 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 nos valores de R$ 222,74, R$ 147,86 e R$ 73,69, referente a um 

suposto débitos 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$ 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) 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006292-63.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ANDREA DA SILVA GOMES 

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. 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 requerida 

no valor de R$ 106,78, referente a 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 
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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. Ademais, as telas de sistemas 

colacionadas na contestação, são documentos produzidos 

unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a legalidade na 

contratação dos serviços. Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização 

indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, configurada 

a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, conforme 

descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 

causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, 

no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas 

práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não 

agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte 

reclamante, decorrente da negativação de seu nome, pode ser 

classificada como moderada, se comparada a outras adversidades. A 

reclamada é, sabidamente, uma concessionária de grande porte. Não há 

informações sobre a situação econômica do reclamante. Feitas as 

ponderações supra, considero adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 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. 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008339-10.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SERGIO DE OLIVEIRA 

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 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. Sustenta a 

parte requerente que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida no valor de R$ 121,02, referente a 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. Ademais, as 

telas de sistemas colacionadas na contestação, são documentos 

produzidos unilateralmente, portanto, não servem para comprovar a 

legalidade na contratação dos serviços. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da reclamante, resta, portanto, 

configurada a falha na prestação de serviço praticada pela reclamada, 

conforme descrito na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide 

a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. A inserção do nome do reclamante nas entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso. Não há dúvida de que a conduta 

da parte requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve 

o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante 

é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros 

restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em 

cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, 

independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação 

sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não 

se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento 

humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral 

prescinde de prova. O montante da indenização, por danos morais, deve 

ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, 

proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu 

sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem 
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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. 

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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008338-25.2017.8.11.0015 REQUERENTE: RODRIGO DE AGUIAR 

FERNANDES 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. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu 

o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I do CPC/15. I – 

Preliminar - 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 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: 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$ 

109,31, 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, termo de 

adesão e contratação de serviços SMP, contrato de permanência por 

venefício, ambos devidamente assinado e copia dos documentos 

pessoais), 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 

inibitório, condeno a parte autora em litigância de má-fé e, por 

consequência, ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o 

valor da causa corrigido; e condeno, também, a parte requerente ao 

pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do 

advogado que fixo no montante de 10% do valor da causa, nos termos do 

art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Determino a retificação do valor da causa para 

constar o valor de 40 (quarenta) salários mínimos vigentes na presente 

data, em conformidade com o pedido de danos morais formulado na 

petição inicial. Intime-se as partes, através de seus patronos.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1006289-11.2017.8.11.0015 REQUERENTE: JULIANA FORMIGARI 

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. 

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$ 439,69, 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. A requerente apresenta impugnação genérica. 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 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 nada deve a requerida, 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 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1008504-57.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA MARA LAURENTINO 

REQUERIDO: OI S/A VISTOS, ETC. Dispensado o relatório, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DA MÁ 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO formulada por ANCELMO NUNES DE ALMEIDA 

em desfavor da empresa OI S.A. De plano, passo ao julgamento 

antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de 

instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, 

das afirmações das partes constantes dos autos, entendo desnecessária 

a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Não 

havendo preliminares a serem analisadas, passa-se ao exame do mérito 

da lide colocada à apreciação do Poder Judiciário. PRELIMINAR - Da 

competência do juizado especial Rejeito a preliminar de incompetência do 

Juizado Especial articulada pela reclamada, para processar e julgar o feito. 

Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de longe pode ser 

considerada complexa, sendo dispensável a realização de perícia, 

inclusive entendo que os elementos probatórios juntados nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia. Inclusive, a parte requerida 

não juntou elementos probatórios hábeis a justificar a realização de prova 

pericial técnica. Assim, rejeito a preliminar em epigrafe. - Da gratuidade da 

justiça Suscita a reclamada preliminar de impossibilidade do deferimento da 

assistência judiciaria gratuita, porém, entendo que impugnação não tem 

cabimento nesta fase processual, uma vez que o acesso ao primeiro grau 

em sede de Juizado Especial independe do recolhimento de custas, taxas 

ou despesas processuais. Dispõe o artigo 54, da Lei nº 9.099/95: Art. 54. 

O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo 

do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as 

despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau 

de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Isto 

posto, rejeito a preliminar. MÉRITO Narra o Reclamante, em síntese, que 

contratou o serviço de telefonia fixa e internet, e que a internet jamais fora 

instalada. Relata ainda, que tentou diversas vezes solucionar o problema 

com a empresa Reclamada, sem que obtivesse êxito em seu intento. 

Assim, requer a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de 

indenização por danos morais, cancelamento do contrato e ressarcimento 

dos valores pagos a titulo de serviços de internet que jamais foram 

prestados. Por sua vez, afirma a empresa Reclamada que que a autora foi 

cobrada pelo período que utilizou telefone e internet, e que encontra-se 

inadimplente com a requerida. A presente relação é de consumo e, nessas 

circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência de vício 

na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, litteris: "O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. § 1.º - O serviço 

é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele 

pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, 

entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos 

que razoavelmente dele se esperam; III - a época que foi fornecido." Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 
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consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.(gn). A par dessas 

premissas, verifica-se ser o caso de procedência dos pedidos formulados 

na presente ação. Isto porque, o pacote oferecido e cobrado pela 

requerida incialmente, não era transmitido, os dados de transmissão de 

internet não foram fornecidos pela empresa Reclamada. Desta forma, 

caracterizada está a falha na prestação de seu serviço, que se 

consubstancia na oferta e cobra um serviço que não possui condições de 

prestar. Por outro lado, é de sabença que a mero inadimplemento 

contratual, por si só, não caracteriza hipótese de reparação por dano 

moral, ante a inexistência de ofensa a personalidade. Todavia, na hipótese 

presente, verifica-se que a parte Autora enfrentou entraves na busca da 

solução administrativa, não obtendo êxito em seu intento, ficando a mercê 

da empresa Reclamada. Desta forma, deve ser reconhecida a ocorrência 

do dano moral, uma vez conspurcado o direito de personalidade do 

Reclamante. E como cediço, o dano moral prescinde de prova, visto que 

se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. Nesse sentido, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial, 

litteris: Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INTERNET. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

IDOSO. SERVIÇO COM VELOCIDADE INFERIOR À CONTRATADA. DEVER 

DE RESTABELER O SERVIÇO COM A VELOCIDADE CONTRATADA. 

DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO CASO CONCRETO. QUANTUM 

MINORADO. A parte ré pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que a condenou a restabelecer o serviço com a velocidade 

contratada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. 

Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos 

do art.6º, inciso VIII, do CDC. Importa salientar que a parte autora se 

desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 333, inciso I, do 

CPC, anexando os relatórios da velocidade da internet disponibilizada pela 

requerida, sempre abaixo do contratado - 1MB -, bem como os diversos 

protocolos de reclamações realizadas administrativamente ( vinte e seis 

protocolos - fl. 03). Assim, seria cabível a condenação da ré ao 

restabelecimento do serviço de internet na velocidade de 1MB, conforme 

contratado (fl. 39). Todavia, é de se ressaltar que tal pedido resta 

prejudicado, por perda de objeto, em virtude da manifestação do autor de 

fl. 114 que o mesmo rescindiu no curso da lide o serviço com a ré. Com 

relação aos danos morais, estes restam configurados em concreto, ante a 

falha na prestação de serviço de internet, bem como os abalos sofridos 

pelo autor, idoso, em face às tentativas frustradas de solucionar o 

problema em esfera administrativa, evidenciando a desídia da ré no caso 

concreto pelos inúmeros protocolos trazidos aos autos. Todavia, o 

quantum indenizatório merece ser minorado para R$ 2.000,00, quantia 

adequada aos parâmetros da presente Turma Recursal Cível em 

julgamentos de casos análogos. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005369434, 

Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, 

Julgado em 26/05/2015) Reconhecida a responsabilidade indenizatória da 

Reclamada, resta nesse momento fixar o ?quantum? da indenização e 

nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante 

da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o 

Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a 

indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da 

vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de 

compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e 

a rapidez na atenuação da ofensa. (grifo nosso) Reconhecida a 

responsabilidade indenizatória da Reclamada, resta nesse momento fixar o 

“quantum” da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e 

jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação 

para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio 

da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os 

reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito 

praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, 

atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da 

ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial 

econômico da Reclamada e objetivando que esta aprimore os seus 

serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum 

indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual mostra-se 

adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento 

ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para 

evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Ex positis, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a 

Requerida a pagar a esta 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; bem como, CONDENAR a requerida ao 

pagamento do valor de R$ 4.377,44 (quatro mil trezentos e setenta e sete 

reais e quarenta e quatro centavos) pelos danos materiais sofridos, 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. 

A correção monetária incide desde o evento danoso (data do pagamento) 

e os juros de mora a partir da citação válida; declarar inexigíveis os 

débitos inscritos no SERASA EXPERIAN, bem como, determino a exclusão 

do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito; e via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Expeçam-se os ofícios pertinentes caso a determinação do item “c” não 

seja cumprida. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000931-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

330 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória: “O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a 

questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, 

não houver necessidade de produzir prova em audiência.” DO MÉRITO 

Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação contra a 

reclamada, 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 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. 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 que a mesma quedou-se INERTE. O ônus da prova 

dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor é do 

réu (art. 373, II, do CPC). Todavia, o silêncio do autor sobre o fato extintivo 

deduzido pelo réu implica o mesmo efeito que se tem a partir do silêncio do 
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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 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. OPINO, por fim, pela 

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 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001596-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZA VANESSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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 histórico 

de pagamentos e 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. 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 ? 
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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 DE EXTINÇÃO No que tange a incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste ao Reclamante. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. “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. 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, em 

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: 1000942-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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 Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e 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. 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 Quanto ao pedido contraposto, vislumbro que 

o mesmo se encontra de maneira genérica e sem um valor específico, 

motivo pelo qual não concedo-lhe. “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. 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, em 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: 1001041-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSANA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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: 
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"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 ainda, 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 que a mesma quedou-se inerte. 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. 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, em 

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: 1001011-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA DE BARROS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (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 Autora, com 

assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos documentos 

que acompanham a inicial, apontando a existência de contratação. 

Ademais, carreou histórico de pagamentos e 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, 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 
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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. 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, em 

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: 1002285-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO KELVIN DELERA SCHENEIKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (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. Ressai dos autos que a parte Requerente 

foi devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, porém não 

compareceu à solenidade. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007566-62.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE ALMEIDA BALBINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA OAB - MT21678/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA BOI DOURADO EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação no momento 

da distribuição da demanda não compareceu a solenidade. Estabelece o 

art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007719-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759/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. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação no momento 

da distribuição da demanda não compareceu a solenidade. Estabelece o 

art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001459-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (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 histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 
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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$ 463,75 

(quatrocentos e sessenta e três reais e setenta 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: 1000555-16.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU ANDRADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRENO RODRIGO PACHECO DE OLIVEIRA OAB - RS45479 (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação no momento 

da distribuição da demanda não compareceu a solenidade. Ainda, tenho 

que o pedido de desistência formulado posteriormente à audiência de 

conciliação não comporta acolhimento, eis que dispunha a parte 

Requerente de todo o tempo hábil para promover a desistência da lide; 

porém só o fez por ocasião de seu não comparecimento à solenidade. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000552-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GOMES GABRIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação no momento 

da distribuição da demanda não compareceu a solenidade. Ainda, tenho 

que o pedido de desistência formulado posteriormente à audiência de 

conciliação não comporta acolhimento, eis que dispunha a parte 

Requerente de todo o tempo hábil para promover a desistência da lide; 

porém só o fez por ocasião de seu não comparecimento à solenidade. 

Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001052-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON RODRIGUES MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

foi devidamente intimada, na pessoa de seu advogado, porém não 

compareceu à solenidade. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 

51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex 

positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 
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da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com 

as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007061-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE BEATRIZ ROSA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (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. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação no momento 

da distribuição da demanda não compareceu a solenidade. Em sede de 

audiência de conciliação o patrono da parte Requerente pugnou pela 

desistência da demanda; posteriormente, ofertou impugnação à 

contestação (id nº 9394331), contudo sequer houve a apresentação de 

contestação nos presentes autos. Ainda, tenho que o pedido de 

desistência formulado na audiência de conciliação não comporta 

acolhimento, eis que dispunha a parte Requerente de todo o tempo hábil 

para promover a desistência da lide; porém só o fez por ocasião de seu 

não comparecimento à solenidade. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007059-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA CRISTINA GRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR 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. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação no momento 

da distribuição da demanda não compareceu a solenidade. Estabelece o 

art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007055-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FANFA GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR ORTIZ MACHADO OAB - MT0016938S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TEIXEIRA ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

INFRACOMMERCE NEGOCIOS E SOLUCOES EM INTERNET LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CAROLINE LIMA DOS SANTOS OAB - SP318456 (ADVOGADO)

ANDRE TADEU JORGE FERNANDES OAB - MT8441/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. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação no momento 

da distribuição da demanda não compareceu a solenidade. Estabelece o 

art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001270-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDETE GOMES DA SILVA (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. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada da audiência de conciliação em 

05/06/2017 às 14h22 conforme intimação nº 469913 referente ao id nº 

8014911, não compareceu à audiência de conciliação. Estabelece o art. 

51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006882-40.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE MELO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT0014750A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAT CELULAR S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, no momento da distribuição, da audiência 

de conciliação não compareceu à esta. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010297-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DANTAS DE LIMA JUNIOR (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. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006845-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA APARECIDA 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. 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 com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de telas de seus sistema interno além de extrato de faturas 

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 
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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: 1010316-37.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CARVALHO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. 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: 1006844-28.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR DE ARAUJO BRUM (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 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 
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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: 1010296-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO DANTAS DE LIMA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 com assinatura muito 

semelhante à da parte Autora, apontando a existência de contratação, 

acompanhado de telas de seus sistema interno além de extrato de faturas 

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, 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: 1010862-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JENNYFFER SPILLER DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta 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: 1008136-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAIR SANTANA ALVES (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. 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 
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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: 1006769-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLYANS PASSOS COSTA JUNIOR (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, no momento da distribuição, da audiência 

de conciliação não compareceu à esta. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006922-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLA TECIDOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente, 

apesar de devidamente intimada, no momento da distribuição, da audiência 

de conciliação não compareceu à esta. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em 

lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001006-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JOSE COLARES TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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. 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 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 399 de 514



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$ 537,57 (quinhentos 

e trinta e sete reais e cinquenta e sete sentavos), 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: 8013630-03.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYLTON FERNANDO DOS SANTOS CANTANHEDE (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 histórico 

de pagamentos e 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. 

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$ 367,25 (trezentos 

e sessenta e sete reais e vinte 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 
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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: 1000863-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA GERACINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome da requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, que 

os valores cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou 

prejuízo capaz de ensejar o dever de indenizar. Discorre que ainda que 

fosse indevida a negativação, a Autora não faria jus a indenização, por 

conter em seu nome outros apontamentos. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. 

Tratando-se de matéria que independe de dilação probatória em audiência, 

passo a proferir julgamento antecipado da lide. No mérito, analisando os 

autos entendo que a demanda prospera em parte. Verifico que a requerida 

limita-se a alegar a existência do débito motivo da inclusão do nome do 

autor nos cadastros de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a 

reclamada qualquer comprovante do débito mencionado, invertendo-se 

neste caso o ônus da prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do 

requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se 

a informar a existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos 

documentos hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte 

promovida de seu ônus probatório, principalmente por se tratar de fato 

negativo que o autor não pode provar (ausência de contratação), incidindo 

ainda o disposto no art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, 

“(...) Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um 

fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato 

negativo (...)”. (STJ - 5ª T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima. J. 03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora 

reste incontroverso a inexistência da dívida, nada justificando a 

inscrição/manutenção do nome do autor no rol de inadimplentes, verifico 

que o reclamante já possuía outras anotações em seu nome antes do 

registro impugnado nos presentes autos, incidindo, quanto aos danos 

morais, o teor da Súmula 385, do STJ, no sentido de que “Da anotação 

irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por 

dano moral, quando preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao 

cancelamento”. Com efeito, tenho que não merece prosperar os 

postulados danos morais, eis que, da análise do extrato SPC/SERASA, 

verifica-se claramente a existência de demais anotações restritivas em 

nome da autora, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “Ex 

positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando 

a inexistência do débito e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, 

nos termos do artigo 55, da lei 9099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de 

sentença no prazo de 06 meses, arquivem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Em mov. nº. 01 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 carreou histórico de 

pagamentos e 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 
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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$ 118,98 (cento e 

dezoito reais e noventa e oito 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: 1000962-85.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA KARLA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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. 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 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$ 831,67 (oitocentos 

e trinta e um reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo INPC desde o vencimento do débito e com juros legais de 

1% ao mês desde a propositura da ação. DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo 

CPC. Condeno, ainda, a parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no 

montante de 1% sobre o valor da causa, aplicando-se, por analogia, o 

disposto no art. 81 do CPC, bem como, ao pagamento das custas 

processuais, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001628-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIDYENE DE OLIVEIRA VERGINIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 
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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, 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, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 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, em 

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: 1006814-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL DOS SANTOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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. 

Argumenta que a ausência de notificação da cessão não desobriga o 

devedor diante do cessionário e também não retira a legitimidade deste 

para buscar o seu crédito. 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: 1010528-58.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DA SILVA ARRUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. 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: 1010547-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RIBAS COUTO OAB - RJ0147479A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Tenho como aplicável o microssistema criado pelo código de 

Defesa do Consumidor ao caso em comento, tendo em vista tratar-se de 

responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, à luz do 

disposto no art. 2º, caput, § 1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está 

consagrada no direito pátrio a responsabilidade civil daquele que provocar 

dano a outrem, consoante dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código 

Civil e artigo 14 do CDC. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR 

suscitadas pela requerida, quais sejam, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS em razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as 

alegações da requerida, uma vez que, a lide versada nestes autos conta 

com todos os documentos necessários ao deslinde meritório, não havendo 

que se falar em perícia. Observe-se ainda que a perícia sequer foi 

solicitada por ambas as partes, sendo que o destinatário da prova não vê 

a necessidade de tal procedimento para julgamento final da matéria. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Alega a autora 

que sua Unidade Consumidora sempre foi de baixa renda, no entanto 

nesse mês recebeu fatura com valor exorbitante, a qual não condiz com 

sua média de consumo. A reclamada, por sua vez, alega que a fatura 

litigada foi lançada com base em irregularidades constatadas na UC do 

autor, sendo aferida com base em laudo pericial, restando procedente a 

cobrança. Pois bem, conforme se afere das contas juntadas pela 

requerente, sua média de consumo é baixa, mesmo após a troca do 

aparelho de aferição do consumo, sendo assim, é plausível sua 

irresignação. Ainda que seja admissível a recuperação do consumo na UC 
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do autor, há de se considerar que o procedimento administrativo hábil a 

ensejar a cobrança deve contar com a participação do consumidor, 

possibilitando a defesa do mesmo. Não consta nos autos documentos 

capazes de aferir que ao consumidor foi oportunizado participar do 

procedimento que deu azo a emissão da fatura litigada, nem mesmo, 

comprovação de que o mesmo tem responsabilidade nas avarias 

detectadas em seu aparelho medidor. Logo, tenho que merece guarida a 

pretensão de desconstituição da fatura discutida nestes autos, eis que, 

aferida unilateralmente pela requerida, não se coadunando com a média de 

consumo, e não descrevendo os parâmetros utilizados para a cobrança. 

Sendo assim, torna-se patente que a fatura por ora litigada é indevida, e 

não pode prosperar. As alegações da parte requerida não podem 

prevalecer, eis que, esta alega a existência de irregularidade no medidor 

de energia do requerente, porém, tais alegações isoladamente não 

constituem fundamento para a cobrança excessiva em um único mês, isto 

sem oportunizar ao requerente a defesa administrativa, ou a contestação 

de tal cobrança. Ademais, ainda que restasse provado nos autos a 

aludida irregularidade, não há como atribuir ao requerente a 

responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido por fatores 

externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não inspecionar 

seus medidores antigos. Em caso semelhante o posicionamento que 

emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, consoante julgado 

abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA CONTESTADA - 

RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL - DÉBITO 

ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DAS IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À 

FRAUDE NO MEDIDOR - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS 

ALEGADOS PELO DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - 

OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - 

Merece reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do 

Juizado Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, 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. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Quanto ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que o mesmo merece ser acolhido, eis que, o 

requerente teve suspensos os serviços essenciais de energia elétrica, em 

razão do inadimplemento da fatura por ora considerada indevida, e aferida 

com base em supostos débitos pretéritos. O artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que em casos como este em apreço, a 

responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, dispensando, 

portanto, qualquer tipo de comprovação acerca do dolo ou da culpa. “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” Conforme 

ensina o professor Carlos Roberto Gonçalves, o “artigo supracitado 

evidencia que quatro são os elementos essenciais da responsabilidade 

civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade, e 

o dano experimentado pela vítima” (Responsabilidade Civil, 8ª Ed. de 

acordo com o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 31 – Grifo 

nosso).Em relação a culpa ou dolo é dispensável, como alhures narrado. 

Desta citação, extraem-se os requisitos essenciais da responsabilidade 

consumerista. O primeiro requisito consiste na verificação de uma conduta 

antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão 

ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer. Na seqüência, é preciso o estabelecimento de um nexo de 

causalidade entre conduta e dano, de forma a se precisar que o dano 

decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que, sem a 

verificação do comportamento contrário ao direito, não teria havido 

atentado ao bem jurídico. Por último, é necessário a existência de um dano, 

tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de 

ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial. 

Presentes esses elementos essenciais, impõe-se o dever indenizatório. In 

casu, o autor comprovou que a reclamada promoveu débito que conforme 

mencionado é indevido. De outra banda, cumpria a reclamada ônus da 

prova acerca da existência do débito litigado, porém, esta não se 

desincumbiu do ônus que lhe competia, restando devido o acolhimento dos 

invocados danos morais. Saliento que não merece prosperar a tese 

quanto à necessidade da efetiva comprovação dos prejuízos sofridos pelo 

reclamante, vez que a reclamada responde objetivamente pelos danos 

causados. Sobre este ponto o festejado Carlos Alberto Bitar, em matéria 

publicada sob o título "Reparação Civil por Danos Morais" sabiamente 

leciona: "... danos morais são lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou 

jurídicas, em certos aspectos da sua personalidade, em razão de 

investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a moralidade e a 

afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, 

enfim, sentimentos e sensações negativas" (Caderno de Doutrina/Julho de 

1996 - Tribuna da Magistratura, p. 37). Registre-se também que já se 

tornou assente na jurisprudência, especialmente na do colendo Superior 

Tribunal de Justiça, que a suspensão dos serviços de energia elétrica em 

razão de débito pretérito é indevida, consoante julgados que abaixo 

colaciono: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. FRAUDE 

NO MEDIDOR DE CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO 

DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento 

desta Corte é firme no sentido de que não é lícito à concessionária 

interromper o serviço de fornecimento de energia elétrica por débitos 

consolidados pelo tempo ainda que oriundos de recuperação de consumo 

em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos 

antigos não-pagos. Precedentes: AgRg no REsp 1351546/MG, Rel. Min. 

Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 07/05/2014; AgRg no AREsp 

324.970/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 
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31/03/2014; AgRg no AREsp 412.849/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 

Segunda Turma, DJe 10/12/2013. 2. Agravo regimental não provido.(STJ - 

AgRg no AREsp: 276453 ES 2012/0270960-7, Relator: Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, Data de Julgamento: 02/09/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 08/09/2014) Em tais casos, a concepção atual da 

doutrina orienta-se no sentido de que a responsabilização do agente 

causador do dano moral opera-se por força do simples fato da violação 

(dano in re ipsa). Verificado o evento danoso, surge a necessidade da 

reparação, não havendo que se cogitar da prova do prejuízo, se 

presentes os pressupostos legais, para que haja a responsabilidade civil 

(nexo de causalidade). Primorosas são as lições de Sérgio Cavalieri Filho 

neste ponto: "Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou 

ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios 

utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo 

até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a 

humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 

como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos 

meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase 

da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais" 

(Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo: Malheiros, 3ª ed., p. 79). 

Na mesma vertente, Rui Stocco dilucida: "Como o dano moral é, em 

verdade, um não dano, não haveria como provar, quantificando o alcance 

desse dano, como ressuma óbvio. Sob esse aspecto, porque o gravame 

no plano moral não se indeniza, mas apenas se compensa, é que não se 

pode falar em prova da um dano que, a rigor, não existe no plano material" 

(Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Editora Revista dos 

Tribunais, São Paulo, 2001, p.138). Nesse passo, à vista dos elementos 

probatórios constantes dos autos, não restam dúvidas de que o autor 

tenha sofrido o aludido dano moral, devendo, por isso mesmo ser 

indenizado. No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, considerando ainda que a reclamada cumpriu com a 

medida liminar deferida nos autos, tenho que a condenação abaixo fixada 

se não consegue reverter à situação da requerente ao “status quo ante”, 

pelo menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Diante do 

exposto, e com fulcro no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCENTES os pedidos formulados pela autora, 

para DESCONSTITUIR a fatura emitida, no valor de R$617,99 (seiscentos e 

dezessete reais e noventa e nove centavos), e ainda, CONDENO a 

requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos 

morais em favor da parte requerente, acrescida de correção monetária, 

pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da data da 

prolação desta sentença. Em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95, deixo de condenar a parte ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado pela Sra. Escrivã, 

intime-se o requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações. [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: 1000948-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILCA CRISTIANE GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-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. Consoante consta no id nº 5819552 a 

parte Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não 

havendo portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária, 

inclusive havendo a concordância da parte Requerida, deve ser acolhido a 

pretensão formulada pela parte Requerente. Ex positis, DECLARO 

EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 

virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000966-25.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e 

indenização por danos morais, ao argumento de que, apesar de não 

manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu nome lançado no 

SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial, a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 
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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, 

IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO em razão de sua generalidade. 

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: 1010079-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (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 serviços com assinatura semelhante à da parte Autora, além 

de histórico de pagamentos e ainda, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 407 de 514



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. 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, em 

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: 1010078-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. DO 

MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a presente ação, 

visando a declaração de inexistência de débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA de 

maneira indevida. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso Agrícola Barbi: 

"Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem sempre o autor 

afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor não afirma direito 

algum, e apenas pretende que se declare a inexistência de um direito do 

réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter como referência 

a posição processual de autor ou de réu, mas sim a natureza do fato 

jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. Desse modo, na 

ação declaratória negativa da existência de um débito, o autor não tem o 

ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do aludido débito. O réu, 

pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao autor, nesse caso, 

incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do mesmo 

débito, que porventura tenha alegado na inicial"("in"Comentários ao Código 

de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 

90). Com a inicial a parte Autora junta comprovante da suposta 

negativação indevida. Inobstante, sustenta a parte Requerida que agiu 

amparada no exercício regular do seu direito, tendo em vista a 

inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada apresenta histórico de 

pagamentos e telas do seu sistema interno com registros e informações, 

comprovando a relação jurídica existente entre as partes. Destaque-se 

que as provas aportadas são capazes de controverter as alegações da 

parte Autora e inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a 

Reclamada, de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do 

CPC. Conforme assentado em audiência de conciliação, a parte Autora 

teria o prazo de 05 (cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os 

documentos carreados pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a 

impugnação apresentada não é capaz de ilidir as provas carreadas com a 

contestação. Nesse sentido, Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A 

atuação do autor é fundamental para que restaure a higidez de sua 

postulação, pois, se a alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente 

que a derrubada dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao 

afirmado, sob pena de gerar alguma consequência processual, que, no 

caso, seria a aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a 

legislação Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo 

do direito de ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. 

De acordo com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes 

que opõem recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos 

ou se utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 302,87 (trezentos 

e dois reais e oitenta e sete reais), 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: 1010410-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICK VINY DE OLIVEIRA E SILVA OAB - MT22082/O (ADVOGADO)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 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 débito e indenização por danos 

morais, ao argumento de que, teve seu nome lançado no SPC/SERASA de 

maneira indevida. 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, 
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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$344,38 (trezentos e 

quarenta e quatro reais e trinta e oito 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: 8011920-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TUIUIU DIESEL LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARMIELI VESZ OAB - MT0014190A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. A controvérsia da demanda cinge-se quanto a alegada 

inscrição indevida do nome da parte Requerente em cadastro de 

inadimplentes. Em sua petição inicial esta afirma que solicitou o 

cancelamento do serviço há três anos e, recentemente descobriu que seu 

nome encontrava-se inserto em rol de inadimplentes referente à multa 

contratual por descumprimento de cláusula de fidelidade que aduz não ter 

ciência eis que não lhe foi entregue uma via do contrato no momento da 

contratação. Por seu turno a parte Requerida aduz pela regularidade da 

inscrição ante a rescisão contratual que ensejou a aplicação da multa 

estipulada. Ainda sustentou pela ausência de danos morais. Não havendo 

arguição de preliminares, nem vislumbrando questões de nulidades passo 

a análise do mérito. Inicialmente deve-se destacar que a discussão da 

presente demanda não centra-se em alegado vício na contratação, mas 

sim na exigibilidade do pagamento da multa contratual pela rescisão 

antecipada. Apesar dos argumentos da parte Requerente, a multa é 

devida, eis que resultou de acordo de vontade entre as partes, conforme 

consta a assinatura do representante da parte Requerente no contrato 

colacionado aos autos (id nº 2253220). Dentre seus fundamentos a parte 

Requerente não invocou a ausência de comunicação da inscrição em rol 

de inadimplentes; todavia, desde logo, destaca-se que tal demanda deverá 

ser intentada em face do órgão de proteção ao crédito, eis que é este 

quem detem a responsabilidade legal de comunicar previamente quando da 

inserção em seu banco de dados do nome de terceiros. Não havendo 

qualquer vício no momento da assinatura do contrato, que foi rompido 

antes de findo o prazo fidelizado é de se manter a exigibilidade da multa 

contratual. Ademais, a parte Requerente aduziu que solicitou o 

cancelamento do serviço em decorrência da ineficiência do serviço 

prestado; contudo, não trouxe aos autos qualquer indício de que tenha 

efetuado reclamaçõe prévias da qualidade antes de solicitar o 

cancelamento. Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados 

na presente ação 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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 293687 Nr: 4534-66.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANCARLOS SIGLINSKI HOFFMANN, 

MARCELO CASTRO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O, EDGAR BIOLCHI - OAB:MT/ 3.536-B

 Código n° 293687

Vistos,

 Considerando que a sentença penal condenatória de fls. 262/277, no 

tocante ao parágrafo que determinou a restituição do veículo, deixou de 

deferir isenção das despesas na estadia no guincho situado nesta urbe, 

chamo o feito à ordem para sanar referida irregularidade, passando a 

constar o mencionado parágrafo nos seguintes termos:

“Em relação aos veículos apreendidos (fls. 37/38), quais sejam, uma 

motocicleta marca Honda, modelo CBX 250 Twister, placa KAH-1062 e 

veículo Pajero, TR4, FL 2WD, placa FCN-3077, determino a restituição aos 

acusados ou ao causídico constituído por eles, desde que comprovada a 

propriedade. Por conseguinte, determino a imediata devolução dos 

aludidos veículos apreendidos nos autos, lavrando-se o competente termo 

de devolução.

 Consigno, ainda, que com fundamento no artigo 328, § 14º, da lei n° 

13.160/2015, as despesas de estadia e de guincho não poderão ser 
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cobradas do proprietário do veículo, mas sim da respectiva pessoa jurídica 

de direito público, por meio das vias cabíveis.”

No que tange ao veículo Ford Focus 2.0L HA, placa EKY-4007, verificando 

que já foram tomadas as providências quanto ao desbloqueio do referido 

veículo (fl.319), aguarde-se o seu fiel cumprimento.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT, 13 de março de 2018.

Rosângela Zacarkim dos Santos

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 228941 Nr: 5003-83.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA, BRUNO FERREIRA DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, JOSÉ MAGALHÃES PINHEIRO - OAB:20847

 Código n° 228941

Vistos,

Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificado o 

decisum verberado (fls. 790/807), cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que o mantenho.

Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, observadas as 

formalidades legais.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 320124 Nr: 3160-78.2018.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA CIVIL DE SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MAURI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reginaldo Pereira de Souza - 

OAB:22899

 Por outro lado, analisando o caso em concreto, tendo em vista o delito 

imputado ao réu e considerando que o fundamento da conversão da 

prisão em flagrante do indiciado em preventiva se deu em razão da sua 

suposta periculosidade, entendo que os documentos colacionados aos 

autos às fls. 49/58 afastam os indícios de que o custodiado possua 

periculosidade acentuada, além de evidenciar que não é pessoa voltada à 

prática delituosa.Desse modo, entendo que não mais apresenta risco à 

ordem pública, restando ausente o periculum in libertatis necessário para 

manutenção de sua custódia cautelar.Portanto, havendo mudança 

fática-jurídica após a decisão que decretou a prisão preventiva do 

indiciado, diante da comprovação de ocupação lícita e domicílio fixo, 

cabível a substituição da prisão cautelar por outras medidas 

cautelares.Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, I e IV, todos do 

Código de Processo Penal, revogo a prisão preventiva do indiciado LUCAS 

MAURI DA SILVA, mediante o cumprimento das seguintes medidas 

cautelares:a) comparecimento bimensal em juízo, para informar e justificar 

suas atividades; b) proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia 

autorização do Juízo. Expeça-se o competente alvará de soltura em favor 

do indiciado, o qual deverá ser colocado imediatamente em liberdade, 

salvo se por outro motivo estiver preso.Em tempo, em consulta ao sistema 

Apolo verifico que já houve distribuição do competente inquérito policial 

para apurar os fatos narrados nestes autos (cód. 320750). Destarte, 

transladem-se as cópias necessárias deste feito ao mencionado caderno 

investigativo e, após, arquive-se o presente auto de prisão em 

flagrante.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305260 Nr: 11714-36.2017.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE EVALDO ZANCANARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 Inquérito Policial – Código Apolo 305260

Vistos.

Diante da retratação à fl. 36, designo o dia 05 de junho de 2018 às 13 

horas, para a oitiva da vítima, perante este Juízo, nos termos do artigo 16, 

da Lei n. 11.340/06.

Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Intimem-se a vítima e o indiciado.

Cumpra-se.

Sinop, 25 de Janeiro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 305441 Nr: 11851-18.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:MT - 13.171

 Ação Penal - Código Apolo 305441

Vistos.

De proêmio, certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada às 

fls. 259/276 em relação ao Ministério Público.

Recebo o recurso de apelação interposto pelo sentenciado à fl. 277, pois 

tempestivo.

Intime-se o advogado constituído para no prazo legal apresentar suas 

razões e, após, dê-se vista ao recorrido para apresentar as 

contrarrazões ao recurso interposto, nos termos do artigo 600, do Código 

de Processo Penal.

Após, certifique-se a regularidade do feito, nos termos do artigo 346, da 

CNGC, extraia-se a Guia de Execução Penal Provisória e, na sequência, 

remetam-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, para 

apreciação do recurso interposto.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop, 13 de março de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 235998 Nr: 9445-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS TARLEI GIMENEZ, CHARLES SOARES 

LIMA DA SOLIDADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCELAINE DA SILVA 

BARBOSA DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:MT 20.091/O, MARCIA REGINA SOARES - OAB:MT - 

21.794/O, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA - OAB:15565/O

 Certifico e dou fé que os advogados MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA e JOCELAINE DA SILVA BARBOSA DE LIMA ficam devidamente 

INTIMADOS, para no prazo de 05 (cinco) dias, ratificar ou retificar os 

memoriais finais já apresentados, diante da juntada da Carta Precatória 

com finalidade de inquirir a testemunha Marcelo.

3º Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra
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 Cod. Proc.: 239823 Nr: 11925-43.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE FERNANDES DOS SANTOS

 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

 Vistos.

 1- A fim de readequar a pauta de audiências desta Terceira Vara Criminal, 

antecipo a audiência de justificação marcada anteriormente, e, por 

conseguinte, designo o dia 02 de abril de 2018, às 14h30min, como nova 

data e horário para a realização da solenidade.

2- Cientifiquem-se o Dr. Promotor de Justiça e a defesa acerca da 

audiência, bem como intime-se o reeducando para comparecer à 

solenidade, observando o endereço indicado nos autos à fl. 147, bem 

como fazendo consignar no mandado, inclusive, o seu número de 

telefone.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 234198 Nr: 8214-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLIRSON DOS SANTOS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Vistos.

 1 - Trata-se de pedido de transferência entre estabelecimentos penais, 

formulado pela advogada Dr.ª Cleusa Teresinha Haubert, no qual se 

requer a transferência do reeducando Wellirson dos Santos Costa do 

Presídio "Ferrugem" para a comarca de Cuiabá/MT.

2 - O pedido de transferência veio acompanhado dos documentos de fls. 

356/358, entretanto, não veio devidamente instruído com atestado de vaga 

emitido pela Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH 

e anuência do Juízo da comarca de Cuiabá/MT.

 3 - Diante disso, intimem-se a douta causídica para que, no prazo de 10 

(dez) dias, providencie o atestado de vaga emitido pela SEJUDH, bem 

como a anuência do Juízo da comarca de Cuiabá/MT.

4 - Sem embargo, não me oponho a transferência do reeducando 

Wellirson dos Santos Costa para a comarca de Cuiabá/MT, desde que haja 

atestado de vaga emitido pela SEJUDH e respectiva anuência do Juízo 

destinatário, em conformidade com o disposto no art. 1.440 da CNGC/MT .

 5 - Cumpra-se com celeridade, por se tratar de processo com réu preso.

6 - Cientifiquem-se as partes.

7 - Por fim, cumpra-se o item 2, segunda parte, da deliberação judicial de 

fl. 349.

 Às providências.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR. LÁZARO ROBERTO DE SOUZA OAB/MT 

4.801-B, para que tome ciência da sentença prolatada nos Autos código 

508965, da Diretoria do Foro nos seguintes termos: Feitas essas 

considerações, JULGO improcedente o pedido de retificação da 

averbação 1-51.085 da Matrícula n.º 51.085, do Cartório do 1º Ofício de 

Várzea Grande e reconheço a INCOMPETÊNCIA da Diretoria do Foro para 

processar e julgar o pedido de nulidade da cadeia dominial gerada a partir 

da Matrícula n.º 51.085, do 1º Ofício de Várzea Grande. Sem condenação 

em custas e honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P. R. Intimem-se. Comunique-se à CGJ. Ciência ao MP. Por medida 

de celeridade e economia processual, a cópia da presente decisão servirá 

como comunicação (Ordem de Serviço n.º 2/2017/DF). Várzea 

Grande-MT, 17 de janeiro de 2018. Jones Gattass Dias-Juiz de Direito 

Diretor do Foro.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 448472 Nr: 11144-26.2016.811.0002

 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: LFGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAN LINCOLN BARROS 

FERREIRA/UNIVAG/CURADOR - OAB:OAB/MT 8777, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO- UNIVAG - OAB:9237, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUCINEIDE PAES DE BARROS, Cpf: 

91893348172, Rg: 1435063-7, Filiação: Jovita Rosa Pereira e Salvador 

Paes de Barros, data de nascimento: 25/06/1981, brasileiro(a), controlador 

ade acesso. 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: LUIZ FERNANDO GANDRA DA SILVA, ajuizou a AÇÃO 

DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, em desfavor de LUCINEIDE PAES DE BARROS, 

no qual contrairam núpcias em 25 de julho de 2009. Ocorre que, estão 

separados de fato desde julho de 2014, da união nasceu uma filha e 

durante o casamento não adquiriram bens. Em virtude da requerida não 

aceitar o DIVÓRCIO CONSENSUALMENTE, vem requerer o Divórcio 

Litigioso.

Despacho/Decisão: Vistos em correição.I- Cite-se a requerida por edital, 

conforme requerido às fls. 52/53, com prazo de 30 (trinta) dias.II- 

Decorrido o prazo acima, nos termos do artigo 72, II, do CPC, nomeio 

Curador à requerida citada por edital, um dos Defensores Públicos 

ofici-antes nesta Comarca, para, se aceitarem a nomeação, patrocinarem 

a sua defesa (RT- 663/84).Sobre o assunto, colaciona-se o seguinte 

aresto:PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. 

CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU REVEL. NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR ESPECIAL. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA QUE 

SE IMPÕE EX OFFICIO. - Ocorrendo a citação edilícia do Réu e sua revelia, 

a ausência de nomeação de curador especial a rigor do art. 9º, inciso II, do 

Código de Processo Civil macula o processo com vício insanável, posto 

que não se forma relação processual plena. - Preliminar ex officio para 

anular todos os atos processuais praticados após a citação edilícia (fls. 

34/35), impondo-se ao juízo primevo a nomeação de curador especial para 

a retomada do curso natural do processo. Respeito ao princípio da ampla 

defesa e contraditório. - Recurso prejudicado e não conhecido. Sentença 

anulada ex officio. (TJ-AM - APL: 02491855720088040001 AM 

0249185-57.2008.8.04.0001, Relator: Wellington José de Araújo, Data de 

Julgamento: 17/08/2015,Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 

18/08/2015)III- Após, manifestem-se o requerente e o representante do 

Ministério Público, sucessivamente.IV- Intime-se e cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Paula Adriana Matos de 

Freitas, digitei.

Várzea Grande, 08 de fevereiro de 2018

Fidelis Cândido Filho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 376674 Nr: 24295-30.2014.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: FBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KJDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:19.484/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA 

JUNIOR - OAB:18359/O

 Vistos.

I- Manifeste-se a requerida sobre a petição de fls. 103/106, no prazo de 

05 dias.

II- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 248593 Nr: 8239-58.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLLADSA, NALADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMV, RDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius Eduardo Lima Pires de 

Miranda - OAB:16708/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETE ALEXANDRE 

FIGUEIREDO - OAB:21547/O, JORGE BENTO GALDINO DELGADO - 

OAB:18037

 Certifico que, tendo em vista que a diligência foi positiva (fls 

224/225)intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 326631 Nr: 22965-32.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA EFIGENIA DO NASCIMENTO, LUIZ CARLOS 

EFIGÊNIO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DECUJUS MAURICIO EFIGENIO DO 

NASCIMENTO, BERLÚCIA ALVES COSTA CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINA FREITAS RIBEIRO - 

DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I- Valendo-me da prerrogativa trazida pelo art. 139, V, do Novo código de 

processo Civil, que estabelece que juiz pode promover a qualquer tempo a 

autocomposição entre as partes, designo audiência de conciliação para o 

dia 16/02/2018, às 14:00 horas.

II- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 III- Cumpra-se com a devida prioridade por se tratar de processo incluído 

na META 2/CNJ.

IV- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 109206 Nr: 5087-07.2007.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCB-rPsmRFDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - UNIVAG - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Tendo em vista que a parte autora não foi localizada no endereço 

informado nos autos e que sequer seus patronos sabem de seu 

paradeiro, 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.: 387843 Nr: 3976-07.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOADIR AURELIO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I- Acolho o parecer ministerial de fl. 60.

II- Intime-se a embargada para que informe os dados solicitados à fl. 58.

III- Sem prejuízo da determinação anterior, ante prerrogativa trazida pelo 

art. 139, V, do Novo código de processo Civil, que estabelece que juiz 

pode promover a qualquer tempo a autocomposição e, ainda, dentro do 

poder geral de cautela, Designo audiência de conciliação para o dia 

08/05/2018, às 14:30 horas.

IV- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados, notificando-lhes que a ausência injustificada de qualquer 

delas acarretará a aplicação de multa, nos termos do art. 334, §8º, do do 

CPC/2015.

 V- Notifique-se.

VI- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 351826 Nr: 17218-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JGDMM, JMDMM, PHDMM, MRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANETE ALVES CÂMARA 

ROSA - OAB:14.531

 Vistos.

Acolho o parecer ministerial de fl. 150.

Intimem-se os exequentes, com urgência, para se manifestarem sobre a 

petição e documentos de fls. 143 e seguintes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 387296 Nr: 3806-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMCG, IMCG, KNMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FERRAZ TORRES NETO - 

OAB:OAB/MT 20.801, KETY NANCY MACIEL DIAS - OAB:23814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN ALVES 

FERREIRA -UNIVAG - OAB:8777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO- UNIVAG - 

OAB:9237, MICHELLE MARIE DE SOUZA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 

9439-A

 Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o acordo 

celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC.Cientifique-se o 

Ministério Público.Advirto o executado que o não cumprimento ensejará no 

protesto da dívida e decretação da prisão civil.Findo o prazo de 

suspensão requerido, intime-se o(a) patrono(a) do exequente para 

manifestar se o executado cumpriu integralmente o acordo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 395658 Nr: 8916-15.2015.811.0002

 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: IMM, EMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO COELHO DA CUNHA - 

OAB:16317
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISSON APARECIDO DE 

SOUZA ALMEIDA - OAB:12937/MT, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 Diante do exposto, DECLARO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

deste Juízo, para processar e julgar a presente ação, forte no art. 50, do 

CPC c/c art. 147, I, do ECA e, em consequência, determino a remessa dos 

autos a uma das Varas de Família da Comarca de Cuiabá-MT que, por ser 

o local onde reside a menor na companhia de sua genitora, é o foro 

competente para a apreciação e julgamento da ação. Cientifique-se o 

MP.Sem custas e sem honorários. Decorrido o prazo para eventual 

recurso e, procedidas as baixas necessárias, remetam-se os feitos com 

as nossas homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 291953 Nr: 11702-37.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro o pedido de fls. 83/84.

II- Renove-se o mandado de prisão de fl. 81, observando-se o cálculo 

atualizado do débito às fls. 85/86, bem como que a exequente 

acompanhará a diligência.

III- Em caso de diligência negativa, defiro, desde já, a inclusão do mandado 

de prisão no banco de dados da Polinter.

IV- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 346007 Nr: 12595-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDBL, EMDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - 

OAB:OAB 6.848-B MT, Thiago Affonso Diel - OAB:19144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma hipótese de 

extinção do processo ou de julgamento antecipado do mérito, ainda que 

parcial (CPC, artigos 355 e 356), 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 (CPC, art. 

357), bem assim a ordenar a produção da prova.

II- Fixo como ponto controvertido a existência ou não de paternidade 

biológica e socioafetiva.

 III- Diante da natureza da controvérsia defiro, por ora, a produção de 

provas consistentes na realização de:

a) exame de DNA entre o requerente e a menor, cujo custo deverá ser 

arcado pela requerida, já que contestou o exame juntado pelo autor;

b) estudo psicossocial na residência do requerente e da requerida, sem 

prévio aviso, a fim de verificar a existência de vínculo sócioafetivo. Prazo: 

20 dias.

IV- Sobrevindo as provas, manifestem-se as partes e o Ministério Público.

 V- Após, conclusos para designação de audiência instrutória ou 

julgamento antecipado da lide.

VI- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 254948 Nr: 13073-07.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA ALVES SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SINGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:, FERNANDO ARIMA - OAB:97966/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:, LUCIANE ROSA DE SOUZA - OAB:15779/MT, 

VANESSA ALVES CONTO - OAB:15.414

 VISTOS.

I- Defiro o pedido de fls. 127, no que tange à nova avaliação do imóvel. 

Determino seja feita a avaliação do imóvel, por oficial de justiça, no prazo 

de 15 dias, devendo o meirinho valer-se das prerrogativas do art. 212, § 

2º do CPC.

II- Sem prejuízo da determinação acima, com fundamento no art. 139, V, do 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 

08/005/2018, às 15:15 horas.

III- Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados de seus 

advogados.

 IV- Proceda, o Sr. Gestor, as providências necessárias para a juntada do 

laudo de avaliação até a data da audiência.

V- Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 336540 Nr: 4962-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMDF, ICMDF, CCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I- defiro o pedido de fl. 54.

II- Atualize o Sr. Gestor o endereço das partes, conforme informado pela 

exequente.

III- Redesigno a audiência de conciliação para o dia 08/05/2018, às 14:00 

horas.

 IV- Intimem-se as partes, observando-se o endereço do executado 

fornecido à fl. 54, devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se das 

prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC.

V- Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 4017-23.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISSON APARECIDO DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:12937, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLÁVIA PETERSEN 

MORETTI - OAB:7353

 Vistos.

Sobre a avaliação apresentada à fl. 411, dê-se ciência à requerida.

Após, intimem-se as partes para optarem por uma das providências 

descritas nos arts. 730 e 879 do CPC, promovendo esforços comuns para 

alienação do imóvel.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 427117 Nr: 25738-79.2015.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDJS, EJDS, FJDS, MASO, CDSF, IDSR, CJDS, AJDS, 

SDJS, SJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO OULICES DE 

OLIVEIRA - OAB:12561

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se todos os herdeiros de fls. 95/98 para comparecer na 

secretaria deste juízo, a fim de regularizar suas renúncias na forma do art. 
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1.806 do Código Civil.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 310591 Nr: 6658-03.2013.811.0002

 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: DDSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Defiro o pedido de fl. 72.

II- Expeça-se o termo de guarda, conforme acordo entabulado às fls. 

42/46 e homologado às fls. 70/71.

III- Cumpridas as providências, rearquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 224479 Nr: 4726-19.2009.811.0002

 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: LAURA ALESSANDREA DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIA EDILEIA DE CAMPOS, IVONE MERCEDES 

DA SILVA, JOSÉ LOURENÇO DE PROENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO GUERREIRO 

SILVA - OAB:17503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 AÇÃO DE INVENTÁRIOPROCESSO N.º 4726-19.2009.811.0002 - CÓDIGO: 

224479inventariante: laura alessandra de ProençaAdvogado: dr. carlos 

Eduardo guerreiro silvarequerida: Ivone mercedes de Proençarequerido: 

JOSÉ LOURENÇO DE FRANÇADEFENSORA PÚBLICA: DRA. JUCELINA 

FREITAS RIBEIRO ESPÓLIO DE MANOEL JOSE DE PROENÇATermo de 

audiência Aos 14 dias do mês de março de 2018, nesta cidade de Várzea 

Grande, no Fórum, sala de audiências, onde se achava o Excelentíssimo 

Juiz de Direito Dr. José Antônio Bezerra Filho às 14:00 horas, declarou o 

mesmo, aberta a audiência de conciliação da ação supra mencionada e 

ordenou ao porteiro dos auditórios que apregoasse as partes e seus 

advogados e demais pessoas intimadas para a audiência, o que cumpriu 

dito porteiro, dando fé de ter comparecido a inventariante e os requeridos 

acompanhados de seus respectivos defensores. DADA A PALAVRA Ao 

advogado da inventariante que ASSIM SE MANIFESTOU: “MM. Dr. Juiz, 

requeremos a suspensão do feito por 30 dias com o propósito de 

estudarmos o testamento de FLS(17) e mediante o aspecto legal fazemos 

propostas aos herdeiros necessários deserdados. Pede deferimento. 

DADA A PALAVRA A defensora pública dos requeridos que ASSIM SE 

MANIFESTou. MM. Dr. Juiz, manifestamos a concordância com o pedido de 

suspensão, pelo prazo requerido. Pede deferimento. A seguir pelo MM. Dr. 

Juiz foi dito que: Vistos. Defiro o pedido supra e suspendo o processo 

pelo prazo de 30 (trinta) dias nos termos do artigo 313, inciso II, do CPC. 

Decorrido o prazo legal, manifeste-se a inventariante, bem como as 

demais partes, assim, querendo. Desta audiência saem as partes 

devidamente intimadas e cientificadas. Cumpra-se. Nada mais, eu 

(Cristiane Martins) que o digitei.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ 

DE DIREITO Dra jucelina Freitas ribeiroDefensora públicaDR. carlos 

E d u a r d o  g u e r r e i r o  s i l v a A D V O G A D O I N V E N T A R I A N T E 

____________________________________________________________

__REQUERIDOS:______________________________________________

________________

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1008908-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. B. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Carolina Rondon Pessôa dos Santos OAB - MT0008700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. M. (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1008908-50.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a AJG. Nomeio 

Inventariante a Sra. Laura Cristina Borges Mendes, que deverá assinar o 

termo de compromisso no prazo de cinco dias (art. 617, parágrafo único, 

do CPC), e apresentar as primeiras declarações no prazo de 20 dias (art. 

620, do CPC). Nomeio desde já um dos ilustres Advogados da FAUSB para 

proceder à defesa das menores (art. 72, inciso I, do CPC). Com a defesa, 

diga a Inventariante. A Inventariante deverá fornecer quantas cópias das 

primeiras declarações forem necessárias à citação, inclusive para a 

Fazenda Pública Estadual. Assim, feitas as primeiras declarações, 

citem-se para os termos do Inventário, os herdeiros não representados, 

legatários, a Fazenda Pública e o Ministério Público (art. 626, do CPC), se 

houver menor de idade ou maior incapaz, para os fins previstos no artigo 

627, do CPC. Findo o prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a 

avaliação do(s) bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte 

trouxer aos autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas 

pela Fazenda Pública. Após, a Inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636, do CPC) e plano de partilha, ouvindo-se as partes. 

A Inventariante deve carrear aos autos as certidões negativas de débitos 

gerais da Fazenda Pública Nacional e Estadual, devidamente atualizadas. 

Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os autos 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de Março de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002271-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA TRANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES OAB - MT0019803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE TRANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  S E N T E N Ç A  N ú m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002271-83.2017.8.11.0002. VISTOS etc. PEDRO DE OLIVEIRA TRANI, 

qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA contra VICENTE TRANI DE SOUZA, 

também qualificado, aduzindo, em síntese, o que segue. Inicialmente 

requereu os benefícios da AJG. Acerca dos fatos, aduziu que o Sr. 

Vicente Trani de Souza teve sua interdição decretada nos autos nº. 

279/2003, tendo sido nomeada curadora a Sra. Luzinete de Oliveira Neves 

Trani, tia do interditado. Ocorre que a Sra. Luzinete de Oliveira Neves Trani 

veio a óbito em 09/03/2017, havendo necessidade de nomeação de novo 

curador ao interditado. Diante disso, o tio do interditado, Sr. Pedro de 

Oliveira Trani, formulou o pedido de substituição de curatela em seu favor, 

eis que os genitores do requerido são falecidos de longa data. Ademais, o 

irmão do requerido, Sr. Francis Trani concorda com a nomeação do 

requerente como curador do réu, conforme declaração com firma 

reconhecida constante dos autos, tendo em vista que o interditado a vida 

inteira residiu com os tios, sendo conhecido de toda a vizinhança e, ainda, 

faz parte do Centro de Educação Especial – CHP, perto de sua residência. 

Alega que a residência do irmão do requerido não possui estrutura física 

para abrigá-lo, sendo o mais correto o interditando ficar com seu tio, ora 

requerente. Além do requerente e do requerido, reside, ainda, sob o 

mesmo teto, a filha do autor que auxilia nos cuidados com o réu. Diante 

disso, o tio do interditado, Sr. Pedro de Oliveira Trani, formulou o pedido de 

substituição de curatela em seu favor. A petição inicial foi instruída com 

procuração e documentos constantes dos Ids. 5847024 a 5847034. Em 

decisão, a AJG foi deferida; o pedido de antecipação dos efeitos da tutela 

foi deferido; bem ainda determinada a realização de estudo social (Id. 

5853851). Termo de curatela provisória (Id. 6861248). Estudo Psicossocial 

(Id. 8186691). Manifestação da parte autora no Id. 8783662, pugnando 
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pela procedência do pedido inicial, tornando a decisão que antecipou os 

efeitos da tutela de forma definitiva, bem ainda reiterou o pedido de 

concessão dos benefícios da AJG. O Ministério Público, instado a se 

manifestar, pugnou pela procedência do pedido constante da inicial (Id. 

9405420). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Não há necessidade de 

produção de prova em audiência, motivo pelo qual julgo o processo no 

estado em que se encontra, em conformidade com o disposto nos arts. 

355, I, do NCPC. O pedido formulado na petição inicial é procedente. O 

documento que instruiu a petição inicial comprova a interdição do Sr. 

Vicente Trani de Souza, bem ainda a nomeação de sua tia, Sra. Luzinete 

de Oliveira Neves Trani, como curadora (Id. 5847028). Ocorre que a 

curadora faleceu em 09/03/2017 (Id. 5847032). Ademais, o Sr. Pedro de 

Oliveira Trani, é tio do interditado e cuida do mesmo desde o falecimento 

de sua curadora. Importante destacar que o estudo psicossocial dá conta 

que o curatelado é bem cuidado pelo tio e que estas demonstram laços de 

afetividade e de família. Em assim ocorrendo, o acolhimento do pedido é 

medida que de rigor se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 

1.775, § 1º, do CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o 

fim de transferir a curatela definitiva do Sr. VICENTE TRANI DE SOUZA ao 

seu tio, Sr. PEDRO DE OLIVEIRA TRANI, que passará a ser curador do 

sobrinho. P. R. I. Isento de custas (Id. 5853851). Inscreva-se a presente 

sentença no Cartório competente e publique-se na forma prevista no art. 

755, § 3º, do NCPC. Oficie-se ao INSS acerca da substituição da curadora. 

Expeça-se certidão de tramitação do processo conforme requerido nos 

autos. Após o trânsito em julgado e providências acima, arquive-se o feito 

com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de Março de 

2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002271-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE OLIVEIRA TRANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CAVALCANTE DE ANDRADES OAB - MT0019803A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VICENTE TRANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1002271-83.2017.8.11.0002 Valor causa: R$ 

1.000,00 Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) REQUERENTE: PEDRO DE 

OLIVEIRA TRANI REQUERIDO: VICENTE TRANI DE SOUZA Pessoa(s) a 

ser(em) intimada(s)A quem possa interessar FINALIDADE: VISTOS etc. 

PEDRO DE OLIVEIRA TRANI, qualificado, ajuizou a presente AÇÃO DE 

SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

contra VICENTE TRANI DE SOUZA, também qualificado, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Inicialmente requereu os benefícios da AJG. Acerca 

dos fatos, aduziu que o Sr. Vicente Trani de Souza teve sua interdição 

decretada nos autos nº. 279/2003, tendo sido nomeada curadora a Sra. 

Luzinete de Oliveira Neves Trani, tia do interditado. Ocorre que a Sra. 

Luzinete de Oliveira Neves Trani veio a óbito em 09/03/2017, havendo 

necessidade de nomeação de novo curador ao interditado. Diante disso, o 

tio do interditado, Sr. Pedro de Oliveira Trani, formulou o pedido de 

substituição de curatela em seu favor, eis que os genitores do requerido 

são falecidos de longa data. Ademais, o irmão do requerido, Sr. Francis 

Trani concorda com a nomeação do requerente como curador do réu, 

conforme declaração com firma reconhecida constante dos autos, tendo 

em vista que o interditado a vida inteira residiu com os tios, sendo 

conhecido de toda a vizinhança e, ainda, faz parte do Centro de Educação 

Especial – CHP, perto de sua residência.Alega que a residência do irmão 

do requerido não possui estrutura física para abrigá-lo, sendo o mais 

correto o interditando ficar com seu tio, ora requerente. Além do 

requerente e do requerido, reside, ainda, sob o mesmo teto, a filha do 

autor que auxilia nos cuidados com o réu. Diante disso, o tio do interditado, 

Sr. Pedro de Oliveira Trani, formulou o pedido de substituição de curatela 

em seu favor. A petição inicial foi instruída com procuração documentos 

constantes dos Ids. 5847024 a 5847034. Em decisão, a AJG foi deferida; o 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido; bem ainda 

determinada a realização de estudo social (Id. 5853851). Termo de 

curatela provisória (Id. 6861248). Estudo Psicossocial (Id. 8186691). 

Manifestação da parte autora no Id. 8783662, pugnando pela procedência 

do pedido inicial, tornando a decisão que antecipou os efeitos da tutela de 

forma definitiva, bem ainda reiterou o pedido de concessão dos benefícios 

da AJG. O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pela 

procedência do pedido constante da inicial (Id. 9405420). É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO.Não há necessidade de produção de prova em 

audiência, motivo pelo qual julgo o processo no estado em que se 

encontra, em conformidade com o disposto nos arts. 355, I, do NCPC. O 

pedido formulado na petição inicial é procedente. O documento que instruiu 

a petição inicial comprova a interdição do Sr. Vicente Trani de Souza, bem 

ainda a nomeação de sua tia, Sra. Luzinete de Oliveira Neves Trani, como 

curadora (Id. 5847028). Ocorre que a curadora faleceu em 09/03/2017 (Id. 

5847032). Ademais, o Sr. Pedro de Oliveira TrAni, é tio do interditado e 

cuida do mesmo desde o falecimento de sua curadora.Importante destacar 

que o estudo psicossocial dá conta que o curatelado é bem cuidado pelo 

tio e que estas demonstram laços de afetividade e de famíliaEm assim 

ocorrendo, o acolhimento do pedido é medida que de rigor se 

impõe.DISPOSITIVO. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC e art. 1.775, § 1º, do 

CC/2002, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de transferir 

a curatela definitiva do Sr. VICENTE TRANI DE SOUZA ao seu tio, Sr. 

PEDRO DE OLIVEIRA TRANI, que passará a ser curador do sobrinho.P. R. 

I.Isento de custas (Id. 5853851).Inscreva-se a presente sentença no 

Cartório competente e publique-se na forma prevista no art. 755, § 3º, do 

NCPC. Oficie-se ao INSS acerca da substituição da curadora.Expeça-se 

certidão de tramitação do processo conforme requerido nos autos.Após o 

trânsito em julgado e providências acima, arquive-se o feito com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 14 de março de 2018 . 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, Nercy Anchieta- Gestora 

Judiciaria , digitei. SEDE DO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, 

PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE 

- MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007989-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FONSECA DARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO BARRETO MARTINS OAB - MT21306/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROGER DOUGLAS DARIO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1007989-61.2017.8.11.0002. VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o 

pedido de desistência formulado pelos interessados, ante o 

restabelecimento da convivência conjugal. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de 

custas processuais, eis de defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 13 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009568-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO PAVANI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA CAROLINA DINIZ COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1009568-44.2017.8.11.0002. VISTOS etc. MARCIANO PAVANI DE 

OLIVEIRA SILVA e YARA CAROLINA DINIZ COSTA PAVANI, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o 

que segue. Casaram-se em data de 08/04/2016, sob o regime da 

comunhão parcial de bens. O casal não possui filhos. Não há bens a 

partilhar. O cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira. Pugnaram 
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pelo decreto de divórcio. A petição inicial foi instruída com documentos - 

id. 11247217 a 11247239. 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, 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, eis de defiro a AJG. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC), anotando-se que a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja Yara Carolina Diniz Costa (id. 

11247217). Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009041-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO BARBOSA DE LIMA OAB - MT24226/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. A. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1009041-92.2017.8.11.0002. VISTOS etc. JOSÉ ALVES FERREIRA e 

VÂNIA GOMES ALEXANDRIA, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o que segue. Casaram-se em data 

de 26/10/1991, sob o regime da comunhão parcial de bens. O casal possui 

02 filhos, maiores e capazes. Não há bens a partilhar. O cônjuge virago 

voltará a usar seu nome de solteira. Pugnaram pelo decreto de divórcio. A 

petição inicial foi instruída com documentos - id. 11030192 a 11030205. 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, de rigor a homologação do acordo com o decreto de divórcio. 

No que tange ao pedido de adoção de Gabriel Henrique Gomes Alexandria, 

verifico a impossibilidade de cumulação de pedidos, uma vez que para 

esta ação, os genitores do adotando deveriam integrar o pólo passivo, 

bem ainda deve haver a anuência do adotando, não havendo razão que 

fundamente o pedido nestes autos (id. 11030202 – pág. 2). 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. No que tange 

ao pedido de adoção de Gabriel Henrique Gomes Alexandria, JULGO 

EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485 IV, 

do Código de Processo Civil. P. R. I. Isentos de custas processuais, eis de 

defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação no cartório competente (art. 10, I, do CC), anotando-se que a 

autora voltará a usar o nome de solteira, qual seja Vânia Alexandria 

Ferreira (id. 11030202 – pág. 3). Em seguida, arquive-se com baixa na 

distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1009613-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. N. H. (REQUERENTE)

J. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIDIA DA SILVA OAB - RO4153 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1009613-48.2017.8.11.0002. VISTOS etc. JÚLIO CÉSAR DA SILVA e 

IRENILDA NAITZ HERZOG, qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o que segue. Casaram-se em data 

de 23/12/2005, sob o regime da comunhão parcial de bens. Da união não 

advieram filhos. Que adquiriram os seguintes bens e dessa forma o 

partilham: a) para o cônjuge virago: 01 (uma) casa situada na Rua 

Francisco Alves, quadra 288, lote 11, Bairro do Sabia, CEP 78152-000, na 

cidade de Várzea Grande/MT; b) para o cônjuge varão: 01 (um) automóvel 

modelo VW/CROSSFOX, no 2007/2008, cor preta, placa NDB 1278, 

álcool/gasolina e mais R$ 10.000,00 (dez mil reais) em dinheiro, já 

recebidos pelo varão. Não há dívidas a partilhas. Pugnaram pelo decreto 

de divórcio. A petição inicial foi instruída com documentos - id. 11263488 a 

11263496. 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, 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, eis de defiro a AJG. Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente (art. 

10, I, do CC). Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000709-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1000709-05.2018.8.11.0002. VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (id. 11582119), uma vez que o filho, maior e capaz, tem 

condições de manter-se sem auxílio paterno. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Oficie-se a SAD 

para que cessem os descontos em folha de pagamento do genitor. P. R. I. 

Isentos de custas, eis que defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de 

Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000709-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

D. O. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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D. R. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1000709-05.2018.8.11.0002. VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (id. 11582119), uma vez que o filho, maior e capaz, tem 

condições de manter-se sem auxílio paterno. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento 

no artigo 487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Oficie-se a SAD 

para que cessem os descontos em folha de pagamento do genitor. P. R. I. 

Isentos de custas, eis que defiro a AJG. Após o trânsito em julgado, ao 

arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de 

Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001068-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. D. S. M. (REQUERENTE)

K. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001068-52.2018.8.11.0002. VISTOS etc. KORINA 

PICCOLI MARTINS e ANDRÉ LUCAS DE SOUZA MARTINS, qualificados, 

ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em síntese, o 

que segue. Casaram-se em data de 14/09/2013, sob o regime da 

comunhão parcial de bens. O casal não possui filhos. Não há bens a 

partilhar. O cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira. Pugnaram 

pelo decreto de divórcio. A petição inicial foi instruída com documentos - 

id. 11758053 a 11758174. 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, 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, eis de defiro a AJG. 

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação no 

cartório competente (art. 10, I, do CC), anotando-se que a autora voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja Korina Piccoli (id. 11758174) e que não 

há bens a partilhar. Em seguida, arquive-se com baixa na distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001008-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE OAB - MT24392/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. D. S. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001008-79.2018.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (id. 

11736605). Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. P. R. I. Isento de custas, eis que defiro a AJG. 

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2018. CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000887-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONIVALDO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAFAEL MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANDY VINICIUS SPANHOL OAB - MT9114/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1000887-51.2018.8.11.0002. VISTOS etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, 

para que produza seus legais e jurídicos efeitos, o acordo realizado entre 

as partes (id. 11667175), nos seguintes termos. Exonero o genitor, 

Ronivaldo Batista de Oliveira de arcar com alimentos em favor do filho 

Rafael Machado de Oliveira no importe de 8,4% de seus descontos 

obrigatórios. Quanto à filha Gabriela, fica o genitor obrigado a arcar com 

alimentos no importe de 15% sobre os seus vencimentos e vantagens, 

excluídos os descontos obrigatórios. Os alimentos serão depositados em 

conta bancária da filha, qual seja: Banco do Brasil, agência 2128-8, conta 

corrente 32132-X (id. 11667209). Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, "b", do Código de Processo Civil. Oficie-se a SAD para que 

proceda a alteração da pensão alimentícia. P. R. I. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 13 de Março de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 409678 Nr: 16444-03.2015.811.0002

 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: JAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BES, DDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 FUNDAMENTO E DECIDO.DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.(...)Posto 

isso, MANTENHO a decisão de fls. 101/103, por seus próprios 

fundamentos.Não obstante a determinação acima, (...), defiro o 

parcelamento das custas em 04 (quatro) parcelas mensais, na forma do § 

6º do art. 98 do CPC. Recolha-se a primeira parcela no prazo de 15 dias 

(art. 290 do CPC), comprovando-se nos autos.Intime-se. DO 

ACORDO.Considerando que o requerido Bruno Eduardo Espinosa é 

assistido pela Defensoria Pública, que não assinou o petitório de acordo 

constante às fls. 115/116, remeta-se o feito a referida instituição para 

ciência/manifestação acerca do acordo entabulado entre o autor e seu 

assistido, no prazo de 10 (dez) dias.DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO.Presentes as condições da ação, possibilidade jurídica do 

pedido, legitimidade das partes e interesse processual, possível o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Os pontos sobre os 

quais recairão as provas que serão produzidas em audiência de instrução 

e julgamento são: a mudança nas condições do autor a justificar a 

redução da pensão alimentícia paga à filha menor.Designo audiência de 

instrução e julgamento para data de 06 de Junho de 2018, às 14 horas e 

20 minutos.Intimem-se as partes pessoalmente para prestar depoimento 

pessoal, à exceção do requerido Bruno.Autorizo a produção de prova 

testemunhal, devendo, o rol – que deve preencher os requisitos do art. 

450, do CPC, abaixo transcrito -, ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da intimação para audiência de instrução e julgamento (art. 

357, § 4º, do CPC).A intimação da testemunha deve ser realizada na forma 

do art. 455, também transcrito abaixo.(...).Expeça-se o necessário à 

realização do ato, intimando-se todos.Cientifique-se a Defensoria Pública e 

o Ministério Público.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 13 de Março de 2018. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 452821 Nr: 13137-07.2016.811.0002

 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: MDLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAS, EDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG - Nucleo de Prática 

Jurídica - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo formulado pelas 

partes e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, III, “b” do CPC. Isento de custas. Publicada em audiência, saem 

os presentes intimados. Registre-se. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 313666 Nr: 9859-03.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDS, MSDS, VIVIANE SANFELICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUDILEI SERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 162, parágrafo 

4º do C.P.C., abro vistas:

 (xx)Intimar a parte autora, para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste 

nos autos requerendo o que d direito.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005683-56.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. C. F. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO OAB - MT9175/B 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

P. A. D. B. (TESTEMUNHA)

M. D. C. D. D. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1005683-56.2016.8.11.0002 REQUERENTE: AMALIA GENILDA CASSOL 

FAEDO REQUERIDO: ANTONIO ALDERICO FAEDO Vistos etc. Diante do 

preceituado nos arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil, intimem-se 

às partes, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se acerca 

das provas que pretendem produzir. Após retornem-me conclusos. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000832-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1000832-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ANDERSON COSTA MOYA DE 

ARRUDA REQUERIDO: JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA Vistos em 

saneador. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, 

proposta por ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA em face de JOSEFA 

CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA, ambos já qualificados nos autos. Em 

suma, o requerente pugna pela decretação do divórcio dos litigantes, bem 

como requer seja procedida a partilha dos bens adquiridos durante a 

constância do matrimônio. Acostou documentos. A inicial foi recebida no 

id. n. 4827804, determinando citação da requerida, bem como a 

designação de audiência conciliatória com as formalidades de praxe. 

Audiência realizada no id. n. 8201275, restando inviável a formalização de 

acordo entre os litigantes. A requerida apresentou contestação no id n. 

8797495, rechaçando os argumentos apresentados na exordial pelo autor 

em relação aos bens a serem partilhados, bem como pugnou pela fixação 

de alimentos a seu favor no importe equivalente a 1 (um) salário mínimo, 

em razão de seu estado de saúde, que segundo a demandada, restou 

agravado em face da separação do casal, não possuindo condições de 

prover seu próprio sustento. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Com sua defesa acostou documentos. Impugnação à 

contestação foi acostada no id. n. 9191602, ocasião em que a requerente 

reiterou os pedidos iniciais, rebatendo o pedido de fixação de alimentos 

suplicados pela requerida, argumentado que esta goza de plena saúde 

física e mental, precipuamente em razão de participar de inúmeras 

corridas de rua, o que corrobora com suas alegações. Com sua 

impugnação, vieram documentos. Diante da juntada de novos documentos 

na impugnação, foi determinada a intimação da requerida, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestasse, consoante o disposto no art. 

437, §1º do CPC/2015. A requerida se pronunciou em petição acostada ao 

id. n. 10000250, alegando que os documentos acostados pelo autor são 

unilaterais e inócuos para embasar o julgamento da lide, reiterando os 

termos de sua defesa. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

importante destacar que não há preliminares aduzidas pelas partes, razão 

pela qual passo à análise do pedido de fixação da verba alimentícia 

requerida pela ré. Imperioso ressaltar que ao analisar o pedido das partes, 

o magistrado deve atentar-se aos limites estabelecidos na lide, não 

podendo conceder nada a mais (ultra petita), ou diferente do que foi 

pedido (extra petita), em conformidade com o princípio da congruência ou 

adstrição, elencados no CPC/2015 no art. 492, in verbis: Art. 492. É 

vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar a parte em quantidade superior ou em objetivo diverso do que 

lhe foi demandado. Parágrafo púnico. A decisão deve ser certa, ainda que 

resolva relação jurídica condicional. Destarte, sendo o objeto desta ação 

tão somente com relação à decretação do divórcio dos litigantes, bem 

como a partilha dos bens adquiridos durante o casamento, entendo que o 

pedido relacionado a fixação de alimentos aduzidos pela requerida deveria 

ter sido efetuado em pedido de reconvenção, ou em ação autônoma, 

razão pela qual, deixo de manifestar com relação a este. Nesse sentido é 

a disposição de nossa legislação adjetiva, in verbis: Art. 343. Na 

contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar 

pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa. § 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa 

de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça 

o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto 

à reconvenção. § 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e 

terceiro. § 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio 

com terceiro. § 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte 

deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a 

reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade 

de substituto processual. § 6o O réu pode propor reconvenção 

independentemente de oferecer contestação. Com essas considerações, 

não havendo mais questões preliminares; sendo as partes legítimas, 

estando ambas bem representadas, dou o feito por saneado, e fixo como 

ponto controvertido a questão concernente aos bens que foram 

adquiridos durante o matrimônio e, consequentemente a respectiva 

partilha. Sem prejuízo ao litigantes e diante do preceituado nos artigos 369 

e 370 do Código de Processo Civil, intimem-se às partes acerca das 

provas que pretendem produzir, justificando a necessidade e a 

pertinência, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação, desde 

já determino que a secretaria deste Juízo designe audiência de Instrução e 

Julgamento de acordo com a disponibilidade de pauta deste Juízo, 

intimando-se às partes com as formalidades de praxe. Consigno que cabe 

ao (s) Advogado (a) (s) INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) por 

ele (s) arrolada (s), a teor do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao 
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Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo (esclarecendo, ainda, se as 

testemunhas comparecerão independentemente de intimação, o que NÃO 

dispensará a parte da apresentação do rol nos termos acima, em atenção 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa). Intimem-se as partes e 

seus procuradores para o devido comparecimento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000832-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1000832-37.2017.8.11.0002 REQUERENTE: ANDERSON COSTA MOYA DE 

ARRUDA REQUERIDO: JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA Vistos em 

saneador. Trata-se de Ação de Divórcio Litigioso c/c Partilha de Bens, 

proposta por ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA em face de JOSEFA 

CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA, ambos já qualificados nos autos. Em 

suma, o requerente pugna pela decretação do divórcio dos litigantes, bem 

como requer seja procedida a partilha dos bens adquiridos durante a 

constância do matrimônio. Acostou documentos. A inicial foi recebida no 

id. n. 4827804, determinando citação da requerida, bem como a 

designação de audiência conciliatória com as formalidades de praxe. 

Audiência realizada no id. n. 8201275, restando inviável a formalização de 

acordo entre os litigantes. A requerida apresentou contestação no id n. 

8797495, rechaçando os argumentos apresentados na exordial pelo autor 

em relação aos bens a serem partilhados, bem como pugnou pela fixação 

de alimentos a seu favor no importe equivalente a 1 (um) salário mínimo, 

em razão de seu estado de saúde, que segundo a demandada, restou 

agravado em face da separação do casal, não possuindo condições de 

prover seu próprio sustento. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Com sua defesa acostou documentos. Impugnação à 

contestação foi acostada no id. n. 9191602, ocasião em que a requerente 

reiterou os pedidos iniciais, rebatendo o pedido de fixação de alimentos 

suplicados pela requerida, argumentado que esta goza de plena saúde 

física e mental, precipuamente em razão de participar de inúmeras 

corridas de rua, o que corrobora com suas alegações. Com sua 

impugnação, vieram documentos. Diante da juntada de novos documentos 

na impugnação, foi determinada a intimação da requerida, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestasse, consoante o disposto no art. 

437, §1º do CPC/2015. A requerida se pronunciou em petição acostada ao 

id. n. 10000250, alegando que os documentos acostados pelo autor são 

unilaterais e inócuos para embasar o julgamento da lide, reiterando os 

termos de sua defesa. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

importante destacar que não há preliminares aduzidas pelas partes, razão 

pela qual passo à análise do pedido de fixação da verba alimentícia 

requerida pela ré. Imperioso ressaltar que ao analisar o pedido das partes, 

o magistrado deve atentar-se aos limites estabelecidos na lide, não 

podendo conceder nada a mais (ultra petita), ou diferente do que foi 

pedido (extra petita), em conformidade com o princípio da congruência ou 

adstrição, elencados no CPC/2015 no art. 492, in verbis: Art. 492. É 

vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como 

condenar a parte em quantidade superior ou em objetivo diverso do que 

lhe foi demandado. Parágrafo púnico. A decisão deve ser certa, ainda que 

resolva relação jurídica condicional. Destarte, sendo o objeto desta ação 

tão somente com relação à decretação do divórcio dos litigantes, bem 

como a partilha dos bens adquiridos durante o casamento, entendo que o 

pedido relacionado a fixação de alimentos aduzidos pela requerida deveria 

ter sido efetuado em pedido de reconvenção, ou em ação autônoma, 

razão pela qual, deixo de manifestar com relação a este. Nesse sentido é 

a disposição de nossa legislação adjetiva, in verbis: Art. 343. Na 

contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar 

pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da 

defesa. § 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa 

de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. 

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça 

o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto 

à reconvenção. § 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e 

terceiro. § 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio 

com terceiro. § 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte 

deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a 

reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade 

de substituto processual. § 6o O réu pode propor reconvenção 

independentemente de oferecer contestação. Com essas considerações, 

não havendo mais questões preliminares; sendo as partes legítimas, 

estando ambas bem representadas, dou o feito por saneado, e fixo como 

ponto controvertido a questão concernente aos bens que foram 

adquiridos durante o matrimônio e, consequentemente a respectiva 

partilha. Sem prejuízo ao litigantes e diante do preceituado nos artigos 369 

e 370 do Código de Processo Civil, intimem-se às partes acerca das 

provas que pretendem produzir, justificando a necessidade e a 

pertinência, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação, desde 

já determino que a secretaria deste Juízo designe audiência de Instrução e 

Julgamento de acordo com a disponibilidade de pauta deste Juízo, 

intimando-se às partes com as formalidades de praxe. Consigno que cabe 

ao (s) Advogado (a) (s) INFORMAR ou INTIMAR a (s) testemunha (s) por 

ele (s) arrolada (s), a teor do art. 455 do CPC/2015, ou requerê-la ao 

Juízo, nos termos do §4º do mesmo artigo (esclarecendo, ainda, se as 

testemunhas comparecerão independentemente de intimação, o que NÃO 

dispensará a parte da apresentação do rol nos termos acima, em atenção 

aos princípios do contraditório e da ampla defesa). Intimem-se as partes e 

seus procuradores para o devido comparecimento. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002383-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. M. D. S. (REQUERENTE)

L. M. C. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo: 

1002383-86.2016.8.11.0002 REQUERENTE: LAUANY MARQUES CUNHA 

DOS SANTOS, LUIS GUILHERME MARQUES DA SILVA REQUERIDO: 

GEDERSON RODRIGUES DA SILVA Vistos etc. Os autos vieram-me 

concluso em face dos pedidos contidos nos ids. n. 9380588, 9576797 e 

9576802, no qual a parte requerente pugna pela realização de busca via 

sistema Bacenjud nas contas do requerido, bem como pela sua intimação 

para que este efetue o pagamento do débito alimentar outrora fixado neste 

autos no prazo de 3 (três) dias, sob pena de ser-lhe decretada a prisão 

civil. Já no pedido do id. n. a requerente pugna pela expedição de ofício 

aos órgãos competentes, tais como Receita Federal, Previdência Social e 

POLITEC, com o fito de seja encaminhados a este juízo informações 

concernentes aos documentos pessoais do requerido (nome, cpf e rg), 

reiterando o pedido de prisão. Em petição anexa ao id. n. 9651263, a 

patrona do requerido solicita sua habilitação nos autos, pugnando pela 

designação de nova audiência conciliatória, informando que o réu não se 

fez presente em razão de estar trabalhando em uma fazenda. É o 

necessário. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de expedição de ofícios 

requerendo informações do requerido, indefiro-os, precipuamente porque 

tais informações deveriam estar na petição inicial, consoante o disposto 

no art. 319, II, do CPC/2015, in verbis: Art. 319. A petição inicial indicará: 

(...) Omissis; II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de 

união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço 

eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; Nesse sentido já 

reiterou o Superior Tribunal de Justiça: Não cabe ao Judiciário substituir a 

parte autora nas diligências que lhe são cabíveis para demandar em juízo 

(STJ, 2ª Turma, REsp n° 306.570/SP, Rel. Min. Eliana Calmon; j. 18/10/2001; 

DJ 18/02/2002, p. 340). Ademais, sabe-se que a execução de alimentos 

provisórios, como no caso solicitado pela requerida, deve ser processada 

nos termos do art. 531, § 1°, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 

531. O disposto neste Capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou 

provisórios. § 1o A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos 

alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se 
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processa em autos apartados. Deste modo, não há que se falar em 

apreciação dos pedidos supracitados, uma vez que a execução dos 

alimentos provisórios deverá ser processada em apenso a estes autos. 

Destarte, INDEFIRO os pedidos da requerente, eis que incompatível com as 

normas processuais vigentes em nosso ordenamento jurídico, devendo a 

parte requerente adequar seu pedido ao procedimento adequado. Quanto 

ao pedido do requerido, no sentido de ser redesignado o ato conciliatório, 

INDEFIRO-O, eis que não houve a juntada de nenhum documento hábil a 

comprovar suas alegações, assim como por se tratar de ação cujo rito 

processual já foi alterado por este juízo, o acolhimento desta solicitação só 

irá trazer prejuízos a parte autora. Destaco que a tentativa de conciliação 

e/ou acordo poderá ser protocolada a qualquer tempo, desde que em 

comum acordo com a parte autora, o que por certo viabilizará a sua 

homologação nos autos. Por ora, DETERMINO a intimação da parte autora, 

prazo que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos termos do 

art. 321, p. ú. do CPC/2015, acostando aos autos cópias dos documentos 

pessoais do requerido, cumprindo assim o disposto no art. 319, II, do 

mesmo Códex, sob pena de indeferimento da inicial. Proceda-se ainda a 

habilitação da causídica que representa os interesses do demandado. 

Decorrido o termo, certifique-se e dê-se vistas dos autos ao 

representante ministerial e, em seguida, concluso. Intime-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000681-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. D. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. W. D. D. R. L. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. P. D. S. (TESTEMUNHA)

E. C. D. S. D. (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: 1000681-71.2017.8.11.0002, VALOR DA CAUSA: R$ 937,00, 

ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58), PARTE AUTORA: EDNA 

FATIMA DUARTE DO ROZARIO , ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

DEFENSORIA PÚBLICA, PARTE RÉ: EDER WILLIAN DUARTE DO ROZARIO 

LERMEN Pessoa a ser intimada: EDNA FATIMA DUARTE DO ROZARIO, 

Endereço: Ria Marechal Rondon, Casa 3, Bairro Jardim Aeroporto, Cidade: 

Várzea Grande/MT. 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, 14 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: 1001105-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA TEREZA COSTA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT6844/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMIÃO COSTA NUNES (REQUERIDO)

ADOLFINA COSTA MARQUES NUNES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES 

Processo Judicial Eletrônico n. 1001105-50.2016.8.11.0002 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Considerando que o feito aguarda 

desde agosto de 2017 providências pela parte, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono os autos à autora para, em 

15(quinze) dias, promover andamento ao feito requerendo o que entender 

de direito. VÁRZEA GRANDE/MT, 14 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: 1002659-20.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAYRA FERNANDA DE ALMEIDA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO BALLEN OAB - MT4994/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ULISSES JOSE BARBOSA (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 VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do Processo: 

1002659-20.2016.8.11.0002 AUTOR: THAYRA FERNANDA DE ALMEIDA 

BARBOSA RÉU: ULISSES JOSE BARBOSA Vistos etc. Considerando a 

inércia da inventariante em dar andamento ao feito, determino a remessa 

do presente feito ao arquivo, com baixa e anotações de praxe, retomando 

seu curso a pedido das partes, assim que houver cumprimento da 

determinação de id. n. 4811682 em sua integralidade. Arquive-se o feito 

com as formalidades legais. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003918-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

I. C. E. S. (RÉU)

J. E. C. E. S. (RÉU)

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. 1003918-16.2017.8.11.0002 

CERTIDÃO- Tempestividade (e) Impulsionamento Certifico a tempestividade 

da contestação juntada aos autos. Outrossim, autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, impulsiono estes autos à parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE/MT, 14 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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005897-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT0011087A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE IMPULSIONO estes autos para intimar a parte autora 

para impugnar a contestação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006557-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006557-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELTON CARLOS VIEIRA OAB - MG99455 (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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA STEPHANY ECHEVERRIA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FARINA (RÉU)

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ (RÉU)

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO CERTIFICO 

que a contestação, bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes para 

especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA STEPHANY ECHEVERRIA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FARINA (RÉU)

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ (RÉU)

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO CERTIFICO 

que a contestação, bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes para 

especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002647-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IARA STEPHANY ECHEVERRIA BOTELHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR COSTA OAB - MT0011399A-O (ADVOGADO)

BRUNO DE OLIVEIRA SOUSA OAB - MT21033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALENCAR FARINA (RÉU)

MIGUEL ANGEL CLAROS PAZ (RÉU)

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO CERTIFICO 

que a contestação, bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes para 

especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001934-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas 

SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36861848

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001934-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REDE EMPREENDIMENTO HOTELEIRO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICK ALVES COSTA OAB - MT0007993A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAMPAIO ESCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL 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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAMPAIO ESCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006408-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO SAMPAIO ESCHER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES OAB - MT19032/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (RÉU)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL 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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES (AUTOR)

M. L. D. S. M. (AUTOR)

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES (AUTOR)

M. L. D. S. M. (AUTOR)

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que a 

contestação, bem como a impugnação foram anexadas tempestivamente. 

Procedo, ainda, a intimação às partes para especificação das provas a 

serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES (AUTOR)

M. L. D. S. M. (AUTOR)

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004707-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILWILHAN DA SILVA DOMINGOS MORAES (AUTOR)

M. L. D. S. M. (AUTOR)

MARIA MARGARETH BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIONE BRANDAO DA SILVA OAB - MT0018546A (ADVOGADO)

CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORÉ OAB - MT0021436A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006810-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006810-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

UNIAO TOTAL ENGENHARIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO OAB - MT0015329A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. MARTINS EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672/O (ADVOGADO)

 

CERTIFICO que a contestação, bem como a impugnação foram anexadas 

tempestivamente. Procedo, ainda, a intimação às partes para 

especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006523-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA DUARTE RIBEIRO (AUTOR)

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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006523-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREYA DUARTE RIBEIRO (AUTOR)

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 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CERTIFICO que a contestação, bem como a 

impugnação foram anexadas tempestivamente. Procedo, ainda, a 

intimação às partes para especificação das provas a serem produzidas

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 384061 Nr: 1456-74.2015.811.0002

 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: MARIANA DA GUIA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Bárbara de Oliveira 

Sodre - OAB:13.333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033/MT

 Processo nº 1456-74/2015. (Cód. 384061)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL proposta por MARIANA DA GUIA 

FRANÇA em desfavor TELEFÔNICA BRASIL S/A

Informa o devedor às fls. 115 a realização de depósito para cumprimento 

da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 118 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. 118, 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.: 310244 Nr: 6285-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDELZA MARIA DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - FIDC NPL I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giza Helena Coelho - 

OAB:166349SP

 Processo nº 6285-69/2013 (Cód. 310244)

Vistos...

Antes de analisar os pedidos de cumprimento da sentença, à autora para 

manifestar-se sobre o depósito de fls. 98/99, no prazo de 10 (dez) dias, 

sob pena de presumir-se a aceitação.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386405 Nr: 2883-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DUCARME E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DA COSTA 

ZANATA - OAB:13.335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A

 Processo n° 2883-09/2015 (Cód. 386405)

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, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401379 Nr: 12049-65.2015.811.0002

 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: VANILDE CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A, HOSPITAL SÃO 

MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4.677, MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4667/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247-OAB-MT, PEDRO SYLVIO SANO 

LITIVAY - OAB:7.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32.349/SC, JANINE GIRARDI - OAB:39458/SC

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado ALESSANDRO 

TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 309808 Nr: 5830-07.2013.811.0002

 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: EDILSON LIMA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO DO BOI - ADEMIR AUGUSTO DE 

FREITAS JUNIOR - ME, ADEMIR AUGUSTO DE FREITAS JÚNIOR, THAYS 

KARLA MACIEL COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BASTIAN FAGUNDES - 

OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado BRUNO LINS RIOS a 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 423 de 514



Processo Civil, bem como da expedição de Mandado de Busca e 

Apreensão, cientificando-o ainda, da perda do direito de carga dos autos 

conforme art. 107, § 4º do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 347163 Nr: 13565-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA, GINCO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA PIRES COSTA - 

OAB:18614/O, CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.104-A, 

HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380261 Nr: 26897-91.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS - SPE LTDA, GINCO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:308.505 OAB/SP, HELIO NISHIYAMA - OAB:12919, JOAO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142452/SP

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442222 Nr: 7886-08.2016.811.0002

 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: JURANDI JOSE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:8506-A

 Processo nº 7886-08/2016. (Cód. 442222)

Vistos...

Intimem-se as partes, para no prazo comum de quinze dias, falarem sobre 

o laudo pericial de fls. 31/32.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 107182 Nr: 3180-94.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO, MARIA 

INEZ CAMPESTRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3.127-A OAB/MT, Ozana Batista Gusmão - OAB:4062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 134/07 (Cód. 107182)

Vistos...

À credora para manifestar-se sobre a certidão de fls. 99 no prazo de 10 

(dez) dias. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427834 Nr: 26164-91.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO ESTAÇÃO COMERCIO DE 

COMBUSTÍVEIS LTDA, IVONDENIL PIO DA SILVA, DEBORAH KERR 

SOARES DE JESUS, DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4057/MT, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 26164-91/2015 (Cód. 427834)

Vistos...

Defiro os pedidos de fls. 70 quanto à citação dos devedores, 

consignando, contudo, que a diligência por hora certa é discricionariedade 

do Oficial de Justiça, que deverá evidenciar a intenção da parte em 

furtar-se ao ato.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435780 Nr: 4495-45.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO SAMOEL DE LIMA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Processo nº 4495-45/2016. (Cód.435780)

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, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 399683 Nr: 11172-28.2015.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:6346-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo nº 11172-28/2015. (Cód. 399683)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por 

ANTONIO DA CONCEIÇÃO em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 108/109 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 111 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. 111, 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, 09 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 24446 Nr: 3824-81.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ TENÓRIO DANTAS - REPRESENTADO 

POR MARIA JOSÉ VIEIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAFÉ QUITADA, ROBERTO ESPERIDIÃO DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JATABAIRU FRANCISCO NUNES - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Luis Griggi Pedrosa - 

OAB:5022, ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:3653/MT, LUIZ 

EUSTAQUIO COSSO - OAB:4519/MT, SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:17851/MT

 Processo n° 3824-81/2000 (Cód. 24446)

Vistos...

Diante do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da 

empresa devedora, nos termos do art. 135, do NCPC, cite-se a empresa 

devedora e os sócios indicados às fls. 408 para no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestarem-se e requererem as provas que entenderem cabíveis.

Na forma do art. 134, § 3º, do NCPC, suspendo a tramitação do feito até 

decisão deste incidente, que deverá permanecer juntado nos autos.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor para as anotações que se fizerem 

necessárias (NCPC, art. 134, § 1º) .

Analisarei o pedido de tutela posteriormente.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386977 Nr: 3297-07.2015.811.0002

 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: DE CUJUS REGINALDO MEIRA BASTOS, ANA MARIA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 Processo n.° 24676-38/2014. (Cód. 377164)Vistos... Trata-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT proposta por ANA 

MARIA MENDES em desfavor da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, argumentando que seu companheiro veio a óbito em virtude de 

acidente de trânsito.Alega a ré em fase de preliminar, a inclusão da 

Seguradora Líder no Polo Passivo, ausência de pedido administrativo e 

falta de interesse de agir.Requer o acolhimento das preliminares ou a 

improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimentos e 

documentos às fls. 86/92.Da contestação manifestou-se o autor em 

audiência.Termo de audiência de tentativa de conciliação às fls. 39, 

oportunidade em que a ré fez-se presente e ofereceu a contestação de 

fls. 40/62. Feito isso, vieram-se conclusos para análise.É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO:Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que vitimou-se em acidente automobilístico 

causando-lhe lesões permanentes. DECLARO EXTINTO ESTE PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.Por ter sido formada a relação processual, 

condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da 

ré, que fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 20, § 4o 

do CPC, ante o caráter não condenatório desta sentença, com a ressalva 

do art. 98 do CPC.Feito sem custas por ser a autora beneficiária da justiça 

gratuita.Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA GRANDE–MT, 

09 DE MARÇO DE2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 206391 Nr: 2345-72.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RELETRON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO GOMES DAMASCENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9248, NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:13142

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

RELETRON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., devidamente qualificado 

nos autos, em desfavor de FLÁVIO GOMES DAMASCENO.

Em face do que consta às fls. 103, 104, 105 e 108, denoto que a credora 

não possui interesse no prosseguimento do processo, pois deixou de 

dar-lhe andamento mesmo depois de ter sido intimada pessoalmente, 

estando o feito no aguardo de manifestação desde janeiro/2014.

ASSIM, diante do inequívoco abandono da causa pelo credor, DECLARO 

EXTINTA ESTA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

art. 485, II e III, do NCPC.

Feito novo, sem custas finais. Por ter sido formada a relação processual 

com a citação editalícia e oposição de Embargos pela curadora especial, 

arbitro honorários em favor da Defensoria Pública no patamar de 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

Mantenham-se os autos conclusos para baixa da penhora e restrição 

judicial lançada no registro do veículo, via sistema Renajud.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 280823 Nr: 24752-67.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELISA CRISTOFOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATAN ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON RODRIGO KELM - 

OAB:10092

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOATAN ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:13250

 Processo n° 24752-67/2011 (Cód. 280823)

Vistos...

Os argumentos do devedor, que é advogado, apresentados às fls. 83/85, 

não poderiam ser mais descabidos e impertinentes, posto que incorreu em 

revelia porque assim optou, e expostas as razões em juízo pela parte 
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autora, agora credora, deveria saber que pelo ônus da defesa deveria 

defender-se com toda a matéria fática que tivesse, e não simplesmente 

alegar incidentalmente que assim se manteve para preservar as partes, 

procuradores e a idoneidade do devido processo legal.

Não vislumbro qualquer falta funcional pelo advogado da credora, em 

especial, na petição de fls. 82, de forma que indefiro o pedido de 

riscamento dos autos e comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil. 

Outrossim, caso o devedor entenda sido ferida sua honra pessoal e 

profissional, poderá diligenciar junto ao órgão de classe para as 

providências que entender cabíveis.

Indefiro o pedido no item “b” de fls. 85 por ter sido encerrada a fase de 

debates e não ser o pleito próprio da pretensão principal, que é a 

satisfação das verbas indenizatórias pelo devedor. No mesmo sentido, em 

que pese o pedido de prosseguimento dos atos processuais, indefiro o 

encaminhamento dos autos à contadoria para atualização do débito em 

virtude da petição de fls. 82, em que a credora pede o arquivamento 

provisório.

Consigno, também, acaso o devedor tivesse realmente interesse em 

liquidar o débito, deveria ter atualizado a dívida e consignado o valor em 

juízo.

Relativamente à resposta apresentada pela credora às fls. 88/89, deixo de 

analisa-la, inclusive, quanto à multa por ato atentatório à dignidade da 

justiça, considerando o pedido de arquivamento provisório, o que desde já 

determino.

Para tanto, mantenham-se os autos em arquivo provisório por seis meses 

ao interesse da parte credora. Não havendo manifestação, ao arquivo 

com as devidas baixas.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 259665 Nr: 18739-86.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMIRO SANTANA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGRINALDO JORGE RODRIGUES - 

OAB:OAB-MT 10875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:, JOÃO CELESTINO BATISTA NETO - OAB:

 Processo nº 18739-86/2010 (Cód. 259665)

Vistos...

Sobre o depósito realizado pelo réu às fls. 176/178 manifeste-se o autor 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de presumir-se a concordância.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 378080 Nr: 25362-30.2014.811.0002

 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: OSMAR COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVINO COELHO, OLIVETE COELHO, 

ORIZONETE COELHO CARMONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE CARNEIRO ARAÚJO - 

OAB:14564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2542 - MT, NÁJILA PRISCILA FARHAT - OAB:OAB/MT6770

 Processo nº 25362-30/2014. (Cód. 378080)

Vistos...

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 318316 Nr: 14691-79.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO GOMES DAMASCENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELETRON MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE 

REFRIGERAÇAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARISTELA MASSIGNAN 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9248, NESTOR FERNANDES FIDELIS - 

OAB:6006, VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS - OAB:13142

 Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por FLÁVIO GOMES 

DAMASCENO, representado pela Defensoria Pública na condição de 

curadora especial, em desfavor de RELETRON MÁQUINAS E 

EQUIPAMENTOS LTDA.:

Em face da extinção do feito executivo em apenso, ante o abandono da 

causa pela parte credora, os presentes embargos perdem seu objeto, 

razão pela qual, inobstante a condição de revelia, JULGO-OS EXTINTOS 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 485, IV e VI, do NCPC.

Sem custas processuais por ser o devedor representado pela Defensoria 

Pública. Sem arbitramento de honorários advocatícios nestes autos 

considerando que a credora não se manifestou.

Transitada em julgado e não havendo manifestação, ao arquivo com as 

devidas baixas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 226073 Nr: 6321-53.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOM COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO TRAXX DA AMAZÔNIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JR. - 

OAB:OAB-MT 3329, GILMAR VIANA MOURATO - OAB:14265-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA LINHARES DE 

CASTRO - OAB:20559, Jéssica Souza Alves - OAB:20286/O

 Processo nº 350/09 (Cód. 226073)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença, retificando-se, também, o polo ativo, para 

constar a advogada Camila Linhares de Castro (EOAB, art. 23) e, no polo 

passivo, a empresa Zoom Comércio de Motos Ltda., com a devida 

correção de seu advogado.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 09 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 380023 Nr: 26739-36.2014.811.0002
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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: DOMINGOS PACHECO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU BMG CONSIGNADOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FARIAS SABER - 

OAB:15.959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-A

 Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por DOMINGOS 

PACHECO DE CAMPOS, devidamente qualificado nos autos, em desfavor 

de ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A.

Intimado a depositar a diferença da condenação o devedor, por ocasião 

da peça de fls. 73, impugnou a pretensão, contudo, às fls. 74, comunicou 

o depósito do valor remanescente e pediu a extinção do processo.

Diante disso, e também considerando que o devedor não ofertou 

impugnação, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Valores já levantados pelo credor, conforme observo no sistema 

SisconDJ, vez que o alvará de fls. 72 contempla os dois depósitos.

Honorários quitados. Custas finais pela devedora, que deverá ser intimada 

para recolhimento no prazo de 10 (dez) dias, tomando-se por base o valor 

atualizado da condenação, sob pena de serem anotadas às margens da 

distribuição para lastrear eventual execução fiscal.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 442224 Nr: 7888-75.2016.811.0002

 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: SADOC SARUBBI VALDEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:OAB/MT12.333

 Processo n° 7888-75/2016. (Cód. 442224)Vistos...Trata-se Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório em que, onde apresentada contestação, 

arguiu a ré matéria preliminar e prejudicial., DOU O FEITO COMO 

SANEADO, remetendo-o à instrução.DESSA FORMA, considerando a 

necessidade da prova pericial para aquilatar o grau da lesão, nomeio o 

médico DR. ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON, com endereço 

profissional na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, Edifício Saúde, sala 33, 

3º andar, bairro Bosque da Saúde – Cuiabá-MT, telefone 65 9 9228-5520, 

para realização da perícia, independentemente de termo de compromisso, 

na forma do art. 422, do CPC.Concedo o prazo de cinco dias para que o 

autor apresente quesitos e, caso queira, assistente técnico.Desde já 

arbitro os honorários periciais em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), 

verificando que o processo pertence à Justiça Gratuita e a perícia será 

paga pela ré, que pleiteou pela prova. Além do que, trata-se de uma perícia 

sem maior complexidade.Na forma do art. 426, II, do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondidos pelo expert:1) Informe o 

médico a real existência de invalidez permanente e se foi causada pelo 

acidente narrado na inicial.2) O autor está incapacitado para o exercício 

de suas funções habituais?3) O autor possui todos os movimentos 

normais e originais dos membros afetados? Em caso positivo, indique o Sr. 

Perito a graduação da lesão dos membros afetados.A ré deverá depositar 

a integralidade dos honorários no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob 

pena de preclusão da prova. Fica desde já autorizado o levantamento de 

50% no início dos trabalhos periciais.Intime o Sr. Perito para que, em 

aceitando, designe data e horário para início dos trabalhos periciais, 

intimando-se, da data respectiva, as partes. Fixo o prazo de 30 (trinta) 

dias para entrega do laudo pericial.Apresentado o laudo, às partes para 

manifestação no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, conclusos para 

sentença.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018. 

Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 394088 Nr: 7857-89.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDE CORREA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGEMED SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393/MT, AMANDA ROCHA NEDEL - 

OAB:32.349/SC, JANINE GIRARDI - OAB:39458/SC, MATEUS CÁSSIO 

LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado ALESSANDRO 

TARCÍSIO ALMEIDA DA SILVA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 370252 Nr: 19640-15.2014.811.0002

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO EMPREEDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Augusto Bordoni 

Manzeppi - OAB:9203/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 445480 Nr: 9654-66.2016.811.0002

 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: AGOSTINHO SOUSA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 CERTIFICO que pericia foi designada para o dia 16/03/2018, as 9:00 

horas, no consultório do Dr. Luiz Gustavo Raboni Palma CRM 6760 – 

Instituto do Coração e Pulmão – Rua Clovis Hugney, 282, Jardim Aeroporto, 

Várzea Grande-MT (atrás da Escola Adalgisa de Barros) telefones 

3026-7576/ 3026-7577

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403704 Nr: 13279-45.2015.811.0002

 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: ELVIS DE SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5.871/MS

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o deposito efetuado pela parte requerida

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449090 Nr: 11419-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO BOM DEMAIS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO a advogada ANA CAROLINA 

SCARAÇATI a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 220236 Nr: 481-62.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DANTAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AILSON PAULINO RAMOS - 

OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - 

OAB:15415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado EFRAIM RODIGUES 

GONÇALVES a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434444 Nr: 3695-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOOS IMOBILIÁRIOS SEP 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142452/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado EDUARDO 

AUGUSTO BORDONI MANZEPPI a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 395881 Nr: 9074-70.2015.811.0002

 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: WAGNER SILVA MORENO ROSA

 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:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 452364 Nr: 12934-45.2016.811.0002

 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: MARINALVA VIEIRA AGUILAR MEDEIROS, ROSINEI 

AGUILAR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE CRUZ DOS SANTOS 

MELLO - OAB:17682/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAÚDIO STABILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.213, PEDRO MARCELO SIMONE - OAB:OAB/MT3.937

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para impugnar a 

contestação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 453817 Nr: 13534-66.2016.811.0002

 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: HELENA DE JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYZIA MENNA BARRETO - 

OAB:OAB/MT 7329 B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre as provas que pretendem produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 67134 Nr: 2993-91.2004.811.0002

 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: CLEVERSON POLICARPO BORTOLOTO, SARA 

TEODORA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO SIRTOLI JÚNIOR, ARLINDO SIRTOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE AQUINO PÓVOAS - 

OAB:5819, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6.000, NELSON 

MAIA TIMO - OAB:5.070/MT

 Processo nº 117/04 (Cód. 67134)

Vistos...

Altere a Sra. Gestora a capa dos autos e informações no sistema Apolo 

para Cumprimento de Sentença.

Em se tratando de cumprimento de sentença e na nova nomenclatura do 

CPC, mais em específico, o art. 523 e parágrafos, já tendo o credor 

apresentado os devidos cálculos e sendo que a sentença é atinente à 

condenação e perdas e danos, intime-se o executado para o devido 

cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Consigne-se, ainda, que o executado poderá apresentar impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 318074 Nr: 14444-98.2013.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDO APARECIDO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, LOURENÇO BOABAID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 14444-98/2013 (Cód. 318074)

Vistos...

Intime-se o autor pela Imprensa Oficial e pessoalmente para dar 

andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 280323 Nr: 24232-10.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA PEREIRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE GENÉTICA SÃO THOMÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 24232-10/2011 (Cód. 280323)

Vistos...

Diante da certidão de fls. 55, que estranhamente indica não ter sido 

localizado o devedor, uma vez que é empresa por demais conhecida não 

apenas em Cuiabá e Várzea Grande, mas em todo o Estado de Mato 

Grosso, determino que a intimação da parte seja realizada mediante 

correio, conforme disposto no art. 513, § 2º, II, do NCPC .

Revogo o despacho de fls. 52, vez que específico para as Execuções de 

Título Extrajudicial.

Assim, já tendo a credora apresentado os devidos cálculos, intime-se o 

executado por carta com aviso de recebimento (NCPC, art. 513, § 2º, II) 

para o devido cumprimento, a fim de pagar o débito no prazo de 15 dias.

Em não sendo feito o pagamento no prazo devido, acrescente-se ao 

débito multa e honorários em 10%.

Em havendo pagamento parcial no prazo previsto, acrescente-se multa e 

os honorários sobre o restante.

Em não sendo efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 dias, 

expeça-se desde logo mandado de penhora e avaliação.

Intime-se, ainda, o executado, para que apresente impugnação, nos 

termos do art. 525, do NCPC, em 15 dias, contados a partir do prazo 

decorrido para pagamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 425262 Nr: 24765-27.2015.811.0002

 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: MARIA PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROOSELENY ANDRADE CUEBAS - 

OAB:OAB/MT 5211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Processo n° 24765-27/2015 (Cód. 425262)

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, 12 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 449156 Nr: 11459-54.2016.811.0002

 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: JOSE CICERO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Processo nº 11459-54/2016. (Cód. 449156)

Vistos...

Intimem-se as partes para, no prazo comum de quinze dias, falarem sobre 

o laudo pericial de fls. 23.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 427282 Nr: 25817-58.2015.811.0002

 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: SUZI ELAINE SALLES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Processo nº 25817-58/2015. (Cód. 427282)

Vistos...

Trata-se de AÇÃO DE COBANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por SUZI 

ELAINE SALLES BEZERRA em desfavor SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT LTDA.

Informa o devedor às fls. 145/146 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor às fls. 144 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. 144, 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, 13 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 311959 Nr: 8026-47.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE RODRIGUES COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:OAB/MT16.807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado LEONARDO COSTA 

NICOLINO a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401270 Nr: 11991-62.2015.811.0002

 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: ÉRICA DA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Processo nº 11991-62/2015. (Cód. 401270)

Vistos...

Analisando os autos, verifico que a parte autora requer o levantamento do 

valor incontroverso mediante alvará judicial, requerendo também a 

intimação da parte ré para pagamento da diferença indicada às fls. 127.

Assim, defiro o pedido de levantamento dos valores em favor da parte 

autora conforme requerido às fls. 127, devendo a Sra. Gestora expedir o 

necessário.

Com relação ao valor remanescente, determino a intimação da parte ré 

para que efetue o pagamento no prazo de lei sob pena de aplicação de 

multa e honorários em 10%.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 423288 Nr: 23707-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVANE ROQUE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo n° 23707-86/2015. (Cód. 423288)

Vistos, etc...

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, alegando a 

devedora inexistência de saldo remanescente, pois o valor correto seria 

de R$ 2.910,91 valor, inclusive, que consignou em juízo e já foi levantado 

por ser incontroverso, sendo imprópria a pretensão do credor em pleitear 

a diferença indicada às fls. 47/48.

O credor, antes mesmo da impugnação, diante do depósito voluntário de 

fls. 44, de R$ 2.910,91, manifestou-se às fls. 47/48, apontando a 

existência de saldo remanescente, em específico, R$ 582,19 do valor 

principal, com a incidência da multa de 20%.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

A tese apresentada na impugnação cinge-se a reconhecer suposta 

inexistência de saldo remanescente.

Nesse contexto, alega a devedora que o valor depositado nos autos, 

antes de intimado a cumprir a sentença, é correto, não se podendo falar 

em remanescente.

Entendo que a tese apresentada pela parte requerida merece prosperar, 

visto que, conforme despacho de fls. 50, a referida sentença que 

homologou o acordo entabulado pelas partes de fls. 36 não foi lançado no 

sistema Apolo, logo, o prazo de pagamento de 20 dias contados da 

homologação ficou prejudicado.

Nesse sentido, não há que se falar em saldo remanescente, visto que a 

parte requerida já efetuou o pagamento dos valores, que inclusive já foram 

levantados pela parte autora.

DIANTE DISSO, ACOLHO o pedido feito em sede de impugnação para 

reconhecer o excesso de execução, e por entender que a obrigação foi 

completamente satisfeita, DOU ESTE PEDIDO CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COMO EXTINTO nos termos do art. 924, II do CPC.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 13 DE MARÇO DE 2018.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434207 Nr: 3551-43.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR VIEIRA DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:4533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Processo nº 3551-43/2016. (Cód. 434207)

Vistos...

Ao autor para dizer se concorda com os valores depositados pelo réu às 

fls. 79, no prazo de cinco dias.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 393421 Nr: 7446-46.2015.811.0002

 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: JOEDIL GONÇALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 Processo nº 7446-46/2015. (Cód. 393421)

Vistos...

Existindo valores depositados nos autos referentes a honorários periciais, 

defiro seu levantamento mediante alvará judicial em favor da parte 

requerida, devendo a Sra. Gestora expedir o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos, com as devidas baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 268789 Nr: 7513-50.2011.811.0002

 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: RICARDO MARTINS DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado LEONARDO 

SULZER PARADA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 408065 Nr: 15633-43.2015.811.0002

 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: WEMERSON DA SILVA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

- OAB:8506-A

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado MARCELO ALVES 

DE SOUZA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 270125 Nr: 10490-15.2011.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE SAAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VÁRZEA GRANDE NOTÍCIAS "VG NOTÍCIAS" - 

EDINA RIBEIRO DE ARAÚJO-ME, JUSBRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO REGO PINTO 

RODRIGUES DA COSTA - OAB:20365BA, MÁRIO PINTO RODRIGUES DA 

COSTA FILHO - OAB:4873/BA, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - 

OAB:MT 9.098

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado RODRIGO POUSO 

MIRANDA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 434908 Nr: 3960-19.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL NUNES DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado MARCELO ALVES 

DE SOUZA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 397008 Nr: 9782-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBR, MARIA APARECIDA RODRIGUES TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 292741 Nr: 12629-03.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO MENDANHA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FINANCEIRA ALFA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTO ANDRE DA ROSA 

MIGUÉIS - OAB:14.738-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Cardi Filho - 

OAB:3584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado FAUSTO ANDRE 

DA ROSA MIGUÉIS a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 429977 Nr: 791-24.2016.811.0002

 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: NOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBERTO FÉLFILI, MAURÍCIO 

FELFELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:OAB/MT 3.923

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado FERNANDO 

ROBERTO FELFILI a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 403492 Nr: 13164-24.2015.811.0002

 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: MAURICIO CEZAR ALEXANDRIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 
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SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado SAULO DALTRO 

MOREIRA SILVA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 424340 Nr: 24268-13.2015.811.0002

 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: JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOTRAUMA S/C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANDERSON HAAS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT17.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES 

- OAB:13.274

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado JANDERSON HAAS 

DE OLIVEIRA a 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): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 289009 Nr: 8505-74.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO NOLASCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSE NOGA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT 12.350, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549, 

LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT12.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 

84.314

 Nos termos da legislação vigente, INTIMO o advogado LEONARDO COSTA 

NICOLINA a 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001876-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA NUNES REGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT0014048A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001876-57.2018.8.11.0002 AUTOR: DALVA NUNES REGO RÉU: BANCO 

PAN S.A. Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, nos 

moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito em 

sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo descontado 

de seu Holerite valor que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 

294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e documentos 

tenho por indevido os descontos automáticos em folha de pagamento 

feitos pelo banco réu, pois aduz não ter realizado o respectivo 

empréstimo, tornando os descontos indevidos. Tais circunstancias, 

evidenciam 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 está configurado ante a 

impossibilidade dos descontos continuarem a serem realizados o que 

configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em parte para DETERMINAR a 

SUSPENSÃO dos descontos no benefício da autora, referente ao aos 

valores indicados sob a Id. nº 12160999 - Pág. 1 (Banco PAN) no valor de 

R$ 117,01, sob pena de multa que arbitro em R$ 500,00 para cada novo 

desconto realizado, nos termos do artigo 523, § 1º. Determino ainda, que o 

réu providencie o cancelamento das inscrições feitas no nome da parte 

autora nos cadastros do SPC e Serasa referente aos valores cobrados 

indevidamente (Id. nº 12161028 - Pág. 2) Banco PAN, sob pena de multa 

diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), válidos por 30 dias, nos 

termos do artigo citado acima. 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 23/05/2018, às 11:00 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. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001780-42.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RISA S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA PRESTES OAB - RS88091 (ADVOGADO)

EDUARDO GHERARDI OAB - SP224165 (ADVOGADO)

ADRIANO LAYAN GOMES DA SILVA OAB - MA13665 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROGER COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE - MT 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE AV. 

AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: 

(65) 36888440 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

Legislação vigente, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar 

o autor para comprovar o recolhimento da guia pertinente à diligência do 

Oficial de Justiça, com objetivo de cumprir a decisão proferida (ID. 

12164736), no prazo de 05 dias). Nada mais havendo encerro o presente. 

VÁRZEA GRANDE, 14 de março de 2018. Assinado Digitalmente 

JUSSARA DA SILVA CEZER TITON Gestor de Secretaria

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 246357 Nr: 6617-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A S. DA SILVA E CIA LTDA 

EPP(SUPERMERCADO BEM BOM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Instada a se manifestar quanto à certidão negativa de fls. 100, a parte 

exequente requereu arresto online de valores existentes em contas 

bancárias de titularidade da parte executada.

Tem-se que, o dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, ocupa o primeiro lugar na ordem preferencial 

prevista no artigo 835 do CPC e o artigo 830 do mesmo diploma legal prevê 

que em caso de citação frustrada há a possibilidade de arresto em sede 

de execução extrajudicial.

Sendo assim, nos termos do art. 854, do CPC, DEFIRO o pedido de arresto 

online formulado pelo credor, em consequência, via sistema BACEN-JUD, 

determino a indisponibilidade de ativos financeiros que eventualmente 

forem encontrados em contas bancárias pertencentes à parte executada 

até o montante do débito em execução (R$ 21.338,85 – fls. 104 - CNPJ: 

08.715.695/0001-08).

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados, 

sendo que os autos permanecerão conclusos até que se processe a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Considerar-se-á efetuado o arresto quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, VALENDO COMO TERMO DELE O PROTOCOLO EMITIDO PELO 

SISTEMA BACEN JUD, que será juntado aos autos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 420288 Nr: 22129-88.2015.811.0002

 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: EDIVAN PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 Intimação as partes para manifestar quanto ao laudo de avaliação no 

prazo de 10 (dez) dias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 233175 Nr: 13173-93.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE JOSÉ PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO 

LTDA, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO BAPTISTA DA SILVA - 

OAB:4436-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Nunes N. Araújo - 

OAB:18415, GABRIEL SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, PEDRO 

MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7.585

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 197/200 apresentado pela 

requerida, foi interposto no prazo legal, em sendo assim, intimação a parte 

requerente para contrarrazoar no prazo legal. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 406017 Nr: 14552-59.2015.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA PETRÓPOLIS LTDA, ALAN LIMA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONY MARIA DA SILVA 

ROCHA - OAB:15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264, MURILO MASSOLI LEIRÃO - OAB:21.405/MT

 Certifico que a contestação foi apresentada no prazo legal. Sendo assim, 

intimação a parte requerente para impugnar a contestação no prazo legal. 

NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 246357 Nr: 6617-41.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO E INDUSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A S. DA SILVA E CIA LTDA 

EPP(SUPERMERCADO BEM BOM)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Denota-se do Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores que 

ora se junta aos autos, que não foi encontrado qualquer valor nas contas 

bancárias de titularidade do(a) executado(a), restando frustrada a 

penhora on line deferida por este Juízo.

Por conseguinte, DEFIRO o pedido consistente em consulta e penhora de 

veículos via sistema RENAJUD, sendo certo que, consoante resposta em 

anexo, constata-se a existência de 02 (dois) veículos em nome da 

empresa executad, todavia ambos já contendo restrição bancária de 

alienação fiduciária, bem assim constrições judiciais anteriores oriundas 

da Justiça Trabalhista, o que em tese torna inócua nova constrição sobre 

os mesmos.

De qualquer modo, faculto ao credor manifestar a respeito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Por outro lado, a fim de viabilizar nova tentativa de citação da executada, 

deverá o credor informar nos autos o nome e CPF dos 

sócios/representantes legais da empresa, sendo de bom alvitre, inclusive, 

que informe igualmente data de nascimento e nome da genitora, a fim de 

possibilitar busca de endereços perante a Justiça Eleitoral. Prazo: 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 395709 Nr: 8958-64.2015.811.0002

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL CRISTO REI, SELMA 

FERNANDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTHON VINICIUS QUEIROZ, TATIANE 

CRISTINA NOGUEIRA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002619-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT0012129S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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CLAUDEMIRO RICCI (REQUERIDO)

ELI APARECIDA BORGES SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002619-04.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

proposta por DOMANI PRIME – Distribuidora de Veículos e Peças LTDA. em 

desfavor de Eli Aparecida Borges Santos e Claudemiro Ricci aduzindo, em 

síntese, que o segundo requerido levou o veículo de propriedade da 

primeira ré para conserto de avarias, todavia a autora verificou que o 

dano do automóvel se deu por mau uso, logo, o conserto não seria 

albergado pela garantia. Segundo a autora, o requerido Claudemir ficou 

inconformado e resolveu adesivar seu veículo com diversas frases 

denegrindo a marca do automóvel para demonstrar sua insatisfação com o 

produto e o deixou estacionado no estacionamento da autora. Alega que, 

o ato praticado pelo requerido veio a atingir negativamente a moral da 

empresa autora, uma vez que está localizada em uma avenida 

movimentada desta cidade, bem assim o requerido acionou diversos meios 

de comunicação denegrindo ainda mais a imagem da requerente. Afirma 

que, no dia 08 de abril do corrente ano o requerido estacionou o veículo na 

porta da garagem da demandante, impedindo que veículos de clientes 

entrassem para realizar revisões previamente agendadas e 

posteriormente entrou no estabelecimento da autora para alertar outras 

pessoas a não adquirirem veículos daquela marca e agrediu verbalmente 

um funcionário. Em sede de tutela de urgência, pugna que os requeridos 

se abstenham em deixar o veículo a uma distância não inferior a 2 (dois) 

quilômetros das dependências da Requerente e suas demais 

concessionárias com o fito de denegrir a imagem da empresa e que os 

mesmos sejam impedidos de compartilhar imagens e frases difamatórias 

nos meios de comunicação, como Facebook, Reclame Aqui, Whatsapp, 

entre outros. Informa que, o pedido principal a ser efetivado consistirá em 

uma ação de indenização por danos morais e materiais. Juntou aos autos 

procuração ad judicia, fotografias do veículo em discussão estacionado 

no estacionamento da empresa e vídeo onde se pode ouvir a voz de um 

homem destratando funcionário da empresa autora. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Pois bem. Com as inovações trazidas pelo NCPC o 

trato das tutelas provisórias restou unificado na parte geral do Novo 

Código de Processo Civil (artigos 294 a 311), consolidando-se sob a 

insigne da tutela de urgência e de evidência (artigo 300, NCPC e artigo 

311, NCPC). A tutela de urgência é gênero da qual são espécies as tutelas 

cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão 

compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base 

em juízo de cognição sumária e perante uma situação de direito 

substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e 

eficaz do processo. Assim, tenha natureza cautelar ou antecipada, a 

tutela provisória de urgência somente será concedida se presentes os 

requisitos autorizadores previstos no art. 300 do NCPC, quais sejam, a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, a parte 

autora almeja a concessão de tutela de natureza cautelar requerida em 

caráter antecedente, com previsão no art. 305 do NCPC, para determinar 

que os requeridos se abstenham em deixar o veículo estacionado próximo 

das dependências da requerente e suas demais concessionárias e sejam 

impedidos de compartilhar imagens e frases difamatórias nos meios de 

comunicação. Denota-se que, a demandante pretende preservar a imagem 

da empresa, haja vista os esforços do segundo requerido em demonstrar 

sua insatisfação com o produto e serviços prestados pela autora. 

Entretanto, não vislumbro os elementos necessários para deferimento da 

referida medida, posto que dos documentos acostados aos autos 

verifica-se apenas entrevistas feitas com o requerido pelos meios de 

comunicação e fotografias do veículo adesivado, o que não demonstra 

urgência da medida ou perigo da demora. Tem-se que, caso o requerido 

venha a obstruir qualquer entrada ou atrapalhar a prestação de serviços 

da empresa autora, esta tem outros meios para impedir tal conduta, seja 

acionando o guincho para retirada do veículo de local impróprio ou 

solicitando a presença da autoridade policial caso o requerido venha 

novamente a agredir verbalmente funcionários da demandante, sendo 

desnecessária a interferência judicial para tanto. No que tange as 

publicações dos requeridos nas redes sociais, verifica-se que a autora 

não trás aos autos prova de qualquer ofensa proferida por meio 

eletrônico, bem assim frisa-se que redes de relacionamento como 

Whatsapp são privadas, enquanto sites como Reclame Aqui servem 

justamente para que os consumidores demonstrem sua insatisfação com 

os produtos adquiridos. Portanto, em que pese a animosidade existente no 

relacionamento da empresa com o referido cliente, deferir a medida 

pretendida seria tolher o direito de expressão do requerido, posto que é 

livre a manifestação de pensamento (artigo 5º, IV, da Constituição 

Federal). Cumpre consignar que, a livre manifestação de pensamento 

quando ofender e provocar de fato danos à imagem do ofendido poderá 

ensejar indenização, conforme pretensão da autora para o pedido 

principal, contudo não se faz adequado impedir a manifestação dos réus 

nos termos pretendidos pela demandante. Desse modo, os fatos e 

documentos trazidos pela parte autora não são suficientes para conferir a 

plausibilidade ao argumento, motivo pelo qual a liminar não merece 

prosperar. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos 

autorizadores da medida, nos termos do artigo 305, do NCPC INDEFIRO A 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE. Citem-se 

os réus no prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, contestar o pedido e 

indicar as provas que pretende produzir, nos termos do artigo 306 do 

NCPC, consignando que em não sendo contestados os fatos alegados 

pelo autor presumir-se-ão aceitos pelo réu como ocorridos (artigo 307 do 

NCPC). Consigno que, a parte autora deverá formular o pedido principal no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 310, NCPC). Decorrido o prazo havendo a 

apresentação do pedido principal ou não, retornem-me os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2017. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001824-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE EMILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANDES DA SILVA NAGALHAES OAB - MT20386/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001824-61.2018.8.11.0002 REQUERENTE: ROSILENE DE EMILIO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Liquidação 

de Sentença proposta por ROSILENE DE EMILIO em desfavor de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, pelos fatos e fundamentos da inicial, em 

que pretende o cumprimento individual de sentença coletiva proferida pelo 

Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco, nos autos da Ação Civil 

Pública nº. 0800224-44.2013.8.01.0001. Requer a concessão de liminar 

para determinar a exibição dos documentos referentes a aplicação e 

depósitos da parte autora via sistema Bach Office, da empresa com seus 

devidos logins, e valores investidos, uma vês que a autora não dispõe de 

acesso ao banco de dados da empresa, que se contra bloqueado. É o 

breve relato. Fundamento e decido. No caso, não é cabível o pedido de 

exibição de documentos baseado no artigo 524 do CPC, haja vista que tal 

dispositivo trata do cumprimento definitivo de sentença, o que não é o 

caso dos autos, uma vez que se trata de liquidação de sentença pelo rito 

comum, a qual depende da comprovação do vínculo existente entre as 

partes e apuração dos valores antes de iniciar o cumprimento definitivo. 

Logo, a constatação da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão 

deduzida pela parte requerente, está condicionada à produção de provas 

e ao crivo do contraditório, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido de exibição 

de documentos nos moldes pretendidos. Entretanto, atento à peculiaridade 

da presente demanda, com fulcro no artigo 373, §1º, do CPC, DETERMINO 

que a empresa ré promova a busca e instrua os autos com resultado de 

pesquisa em seu banco de dados, no que tange à existência de contrato 

firmado com o autor. Fica desde já oportunizado à requerida 

desincumbir-se do referido ônus, devendo justificar satisfatoriamente a 

impossibilidade do cumprimento desta determinação dentro do prazo de 

defesa. CITE-SE a parte requerida para apresentar contestação, no prazo 

de 15 dias, nos termos do artigo 511 do CPC, devendo constar as 

advertências do artigo 341 do CPC. Após, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 
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impugnação à contestação (art. 351, CPC). Concedo à parte autora os 

benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 14 de 

março de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001782-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUBRICON COMERCIO E SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FREITAS VIEIRA OAB - MT15410/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME (REQUERIDO)

ELIO DUARTE - EPP (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do Processo : 

1001782-12.2018.8.11.0002 REQUERENTE: LUBRICON COMERCIO E 

SERVICOS LTDA REQUERIDO: ELIO DUARTE - EPP, GERENCIAL 

FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - ME, BANCO BRADESCO SA 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do CPC, haja 

vista que não informou o endereço eletrônico das partes. Constata-se, 

também, que o valor atribuído à causa, R$30.000,00 (trinta mil reais), não 

está adequado posto que a parte autora almeja com a presente ação seja 

declarada a inexistência de débito cujo montante é superior ao atribuído à 

causa, conforme certidão de protesto acostada sob id. n. 12107746 - Pág. 

8. Anote-se que, nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa na 

ação que tiver por objeto a existência, validade ou rescisão de ato jurídico, 

será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Ainda, não foi 

determinado o valor do pedido de indenização por danos morais, o que na 

vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor 

na sua petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento 

pecuniário do dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor 

formular pedido genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento 

mínimo (art. 292, V, do CPC). Demais disso, o valor atribuído à causa deve 

corresponder à soma dos pedidos formulados pelo requerente, conforme 

inteligência do art. 292, VI do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

providenciando as regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito (art. 

321, parágrafo único, do CPC). 1) Informar o endereço eletrônico das 

partes. 2) Indicar o valor pretendido a título de danos morais. 3) Corrigir o 

valor atribuído à causa, para corresponder à soma do débito que pretende 

anular com o valor pretendido a títulos de danos morais. 4) Promover o 

recolhimento das custas/taxas judiciais complementares. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Várzea Grande, 14 de março de 2018. (Assinado digitalmente) 

André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007846-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMAO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte Autora para, no prazo de 

15(quinze) dias, manifestar-se a respeito da Contestação apresentada. 

Julio Alfredo Prediger. Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002958-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAPITOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Gustavo Cantarelli OAB - MT0011964A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDORRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e dos arts. 1205 e 1255 da CNGC, 

impulsiono o presente feito a fim de intimar o exequente para 

manifestação, no prazo de 05(cinco) dias a respeito da Exceção de 

Pré-executividade retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009073-97.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Elaine Ferreira Santos Mancini OAB - MT0002915A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL JOSE DE SOUZA ME - ME (RÉU)

LOURIVAL JOSE DE SOUZA ME - ME (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de ID 12210115, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003624-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN BARRETO LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA MARA FERREIRA DORILEO (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da devolução da Carta de Intimação 

- AR negativo de ID 12210803, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001319-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação Vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze), querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação 

retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002355-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER JUNIO SANTIAGO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORBERTO OTILIO WIEGERT JUNIOR OAB - MT0018871A (ADVOGADO)

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELLEN STEFANY DA SILVA PACHECO (RÉU)

EXPANSAO ADMINISTRADORA LIMITADA (RÉU)

MARIANO RAMOS FILHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBERTO JOSE DA SILVA OAB - 109.553.801-20 (REPRESENTANTE)

TANZILA LOPES OLAZAR REGES OAB - MT22079/O (ADVOGADO)
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ARNALDO PAES DE BARROS OAB - 080.789.471-00 (REPRESENTANTE)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002331-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT0010070A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILDA FERREIRA DE MORAES (RÉU)

 

Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Oficial de Justiça 

retro, requerendo o que entender de direito, inclusive, em sendo o caso 

(processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006108-49.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA JESUINA CAMPOS RUIZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NATURA COSMÉTICOS S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação Vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida (Autora) para, no prazo de 

15(quinze), querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação 

de ID 11817802. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004401-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DA SILVA CHIMENES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação Vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze), querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação 

retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001941-23.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENTA DE OLIVEIRA BATISTA (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)

 

Nos termos da legislação Vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze), querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação 

retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000518-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN KAROLINY SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação Vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze), querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação 

retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003070-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT0019738A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação Vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, no prazo de 

15(quinze), querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação 

retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 407316 Nr: 15298-24.2015.811.0002

 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: UELTON GENELHU DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO TAKESHI SENNO DE 

ASSUNÇÃO - OAB:OAB/MT16192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 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.: 288834 Nr: 8306-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAIAS LUIZ TEODORO FRANCO, REGINA 

BERNANRDES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, PABLO BERNARDES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244 B-OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410056 Nr: 16663-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZIRA GARCIA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 
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OAB:11413, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:MT 

18415/O, GÉLISON NUNES DE SOUZA - OAB:9833-A

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388263 Nr: 4256-75.2015.811.0002

 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: EDIVAN NUNES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Por meio da presente certidão intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da informação retro, que da conta 

da ausência do autor à perícia designada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 271078 Nr: 11573-66.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE APARECIDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MIGUEL ARRUDA 

PELISSARI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/MT

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse expedido 

alvará em seu favor para levantamento do valor depositado em juízo pela 

executada à fl. 440/441. Ainda, requereu penhora online em eventuais 

contas bancárias da parte executada referente ao saldo devedor 

remanescente (fls. 443/448).

Inicialmente, defiro a expedição de alvará em favor da parte exequente 

para levantamento dos valores incontroversos depositados em juízo à fl. 

440/441.

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. 448, sendo constrito o valor de R$ 1.800,47 (um 

mil oitocentos reais e quarenta e sete 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, 13 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 383153 Nr: 845-24.2015.811.0002

 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: ILO POZZOBON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIONAL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

MADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10.382, NILSON JACOB 

FERREIRA CALDAS - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR MARTINELLI DE 

MENDONÇA - OAB:

 Vistos, etc.

Ilo Pozzobon propôs a presente ação de ressarcimento por danos morais 

e materiais em face de Regional Comércio de Cereais Ltda., alegando, em 

síntese, que na data de 23/05/2014 firmou com a requerida 02 (dois) 

contratos de compra e venda de milho em grãos, sendo o primeiro na 

quantidade de 6.000.000kg e o segundo de 10.000.000kg, totalizando 

250.000 (duzentos e cinquenta mil) sacas de milho de 60kg cada uma.

Aduz que foi pactuado o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) cada saca, 

sendo que os pagamentos seriam feitos de acordo com a retirada do 

produto na propriedade do autor denominada Fazenda Menina Linda no 

Município de Ipiranga do Norte/MT.

Afirma que apenas o primeiro contrato de 6.000.000kg foi devidamente 

assinado pela requerida, sendo que o segundo de 10.000.000 kg após o 

autor assinar não foi devolvido pela requerida, porém foi emitida 

confirmação de negócio por meio da corretora de cereais, o que comprova 

a negociação entre as partes.

Alega que a entrega do produto se daria a partir de 30/07/2014, porém 

nenhum representante da parte requerida compareceu para cumprir o 

contrato. Ainda, assevera que a baixa do preço do produto no mercado 

ocorreu antes da data aprazada para retirada do milho, sendo este o 

motivo para o inadimplemento da requerida.

Ressalta que o não cumprimento do contrato pela requerida obrigou o 

requerente a vender o produto pelo preço praticado à época do 

descumprimento contratual em setembro e outubro de 2014 no valor de R$ 

11,50 (onze reais e cinquenta centavos) a saca.

 Nestes termos, alega que sofreu prejuízo de ordem moral e material, 

razão pela qual pugna pela condenação da requerida ao pagamento de R$ 

1.625.000,00 (hum milhão seiscentos e vinte e cinco mil reais) a título de 

lucros cessantes e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) referente aos 

danos morais suportados.

 A inicial veio instruída com os documentos de fls. 19/228.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação às fls. 234/239, 

que veio acompanhada dos documentos de fls. 240/243, na qual 

preliminarmente impugnou o valor da causa atribuído pelo requerente. No 

mérito afirma que é comum no agronegócio nacional o empenho da 

produção agrícola por parte dos produtores em favor daqueles que 

financiam suas safras, razão pela qual visando mitigar possíveis prejuízos 

exigiu antes do pagamento e embarque do produto adquirido relativo ao 

contrato de fls. 19/22 a apresentação da Certidão Negativa de Penhor de 

Safra, conforme cláusula expressa no Contrato de Compra e Venda 

firmado entre as partes. no entanto, o requerente não apresentou a 

referida certidão, razão pela qual suspendeu os pagamentos.

Aduz que em alternativa a apresentação da certidão sugeriu que o 

requerente assinasse uma declaração autorizando que os pagamentos a 

serem realizados fossem utilizados para amortizar dívidas relacionadas ao 

produto, porém não foi aceito pelo requerido, conforme declaração não 

assinada de fl. 25.

Alega que em razão da não assinatura da declaração de fl. 25 e não 

apresentação da certidão negativa de penhor de safra sobreveio dúvidas 

sobre a existência da quantidade suficiente de milho na propriedade do 

autor para satisfazer a obrigação assumida e então não realizou o 

pagamento. Ainda, afirma não haver lucros cessantes, uma vez que o 

requerente se encontrava inadimplente com a entrega da certidão negativa 

de penhor de safra.

Ressalta que na segunda quinzena de maio de 2014 as partes 

demonstraram interesse em negociar a quantia de 10.000.000,00kg de 

milho ao preço de R$ 18.00 (dezoito reais) a saca, razão pela qual foi 

expedida Confirmação de Negócio pela Corretora, porém não houve 

conclusão do negócio jurídico em razão do inadimplemento do requerente 

referente ao contrato já celebrado.

 Por fim, afirma que não restaram comprovados nos autos os prejuízos 

tanto na esfera moral e material suportados pelo requerente, razão pela 

qual pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Às fls. 248/254 o requerente impugnou a contestação.
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As partes informaram não possuir interesse na produção de outras 

provas além das já existentes nos autos (fls. 256 e 257).

Na decisão de fl. 261 o valor da causa foi retificado e determinado 

recolhimento da diferença das custas judiciais pelo requerente.

Em seguida o requerente juntou aos autos o comprovante de pagamento 

da diferença das custas e taxas judiciais (fls. 262/263).

Após, vieram-me os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do 

CPC, por entender que o processo encontra-se pronto para a prolação da 

sentença, não havendo a necessidade de dilação probatória, uma vez que 

as provas aportadas são suficientes para o meu convencimento, bem 

como a própria autora postulou pelo julgamento antecipado da lide.

O requerente propôs a presente demanda objetivando a condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 1.625.000,00 (hum milhão seiscentos e 

vinte e cinco mil reais) a título de lucros cessantes e R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais) referente aos danos morais suportados em razão do 

não cumprimento do contato de compra e venda firmando entre as partes.

Contudo, alega a requerida que não cometeu qualquer ato ilícito capaz de 

gerar danos a parte autora, pois não efetuou o pagamento do valor 

acordado no contrato de compra e venda de fls. 19/22 em virtude do 

requerente não ter apresentado Certidão Negativa de Penhor de Safra.

Dessa forma, a controvérsia nesse ponto é de fácil solução, pois implica 

tão-só na análise do contrato firmado entre as partes e os deveres por 

elas estipulados.

 Nesse contexto, observo que a parte autora se comprometeu a vender a 

quantidade de 6.000.000kg de milho em grãos não transgênico referente à 

safra 2014/2014 a requerida pelo valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e 

oitocentos reais), em 04 (quatro) parcelas fixas de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais) com vencimento da 1ª parcela em 

03/06/2014 e demais conforme embarque do produto. Ainda, restou 

pactuado que os pagamentos apenas seriam efetivados após a 

apresentação da Certidão Negativa de Penhor da Safra (Cláusula Quarta, 

paragrafo 2º do Instrumento Particular de Compra e Vende de fls. 19/22).

 De fato, a obrigação assumida pelo requerente não se mostra excessiva, 

posto que para que a requerida efetuasse o pagamento do valor firmado 

pela aquisição do milho em grão do requerente, havia a necessidade de 

que este apresentasse a Certidão Negativa de Penhor da Safra.

No entanto, o requerente não comprovou nos autos a sua alegação de 

que teria apresentado à referida certidão a parte requerida (fls. 230/231). 

Portanto, o requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973, tendo 

em vista que no Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus 

da prova, significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus 

de provar as suas alegações, sob pena de não serem consideradas 

verdadeiras.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”.

 Assim, apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos 

alegados pelo requerente, ele não comprovou nos autos que realizou a 

entrega da Certidão Negativa de Penhor de Safra a parte requerida.

Ressalto, ainda, que oportunizada a produção de outras provas além das 

já existentes nos autos, a parte autora informou que não possuía 

interesse na produção de nenhuma outra prova, conforme se observa à fl. 

257.

Ora, tratando-se de um contrato bilateral e não tendo o requerente 

cumprido com sua obrigação não pode exigir a obrigação da outra parte, 

induzindo a aplicação da exceção do contrato não cumprido (exceptio non 

adimpleti contractus), conforme dispõe o art. 476, do CC “Nos contratos 

bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, 

pode exigir o implemento da do outro.”.

De fato, os contratos bilaterais geram obrigações para ambos os 

contratantes, cujas prestações são recíprocas e interdependentes, motivo 

pelo qual uma das partes pode recusar a sua prestação sob a alegação 

de que o outro não cumpriu a contraprestação que lhe competia.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL [...] AÇÃO DE COBRANÇA. EXCEÇÃO DO 

CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECONHECIMENTO [...] 2. A exceptio non 

adimpleti contractus está para os contratantes como uma maneira de 

assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas. 3. O 

descumprimento parcial na entrega da unidade imobiliária, assim como o 

receio concreto de que o promitente vendedor não transferirá o imóvel ao 

promitente comprador, impõe a aplicação do instituto da exceção do 

contrato não cumprido. 4. Recurso parcialmente provido. (REsp 

1193739/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 03/05/2012, DJe 16/05/2012).

Logo, considerando que o autor não cumpriu com a obrigação assumida 

no contrato firmado entre as partes, qual seja apresentar a requerida a 

Certidão Negativa de Penhor de Safra para que então esta pudesse 

realizar o pagamento do valor pactuado, não poderia ele exigir que a 

requerida realizasse o pagamento dos valores.

Portanto, considerando que não restou demonstrada qualquer conduta 

ilícita praticada pela parte requerida a improcedência do pedido 

indenizatório é medida que se impõe.

 Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial e em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Outrossim, em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o 

requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 2º, do CPC, no 

pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, diante do lapso de tempo 

decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do 

patrono.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.I. Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 12 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 417649 Nr: 20841-08.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTONIO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, KAROLINE CARVALHO COSTA-UNIVAG 

- OAB:17.481-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 111, razão pela qual realizei busca do endereço do 

executado junto ao Sistema INFOJUD, o qual possui a mesma base de 

dados da Secretaria da Receita Federal, Sistema Bacenjud e Sistema de 

Informações Eleitorais - SIEL, sendo que o endereço localizado é o mesmo 

constante nos autos, conforme extratos em anexo.

Assim, venha a parte autora manifestar se possui interesse na citação via 

edital do executado ou indique novo endereço deste para posterior 

expedição de mandado de citação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 12 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 443140 Nr: 8419-64.2016.811.0002

 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: JOYCE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:OABMT15025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A/MT

 Por meio da presente certidão intimo a parte autora para, no prazo de 05 
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(cinco) dias, manifestar-se a respeito da informação retro, que da conta 

da ausência do autor à perícia designada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 295528 Nr: 15760-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDA GLACI HESSLER THEVES - EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉRCIO LUIZ GUENO - 

OAB:11.482-B

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entender de direito, visando 

o regular andamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 78941 Nr: 1621-73.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO BRASIL LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CAMPOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 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, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450300 Nr: 12053-68.2016.811.0002

 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: ADRIANO PINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Por meio da presente certidão intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da informação retro, que da conta 

da ausência do autor à perícia designada nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67495 Nr: 3326-43.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA THEOPHILO CARMONA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO PLANALTO IPIRANGA LTDA REP/ PELA 

SR. INÊS YATSUDA SAKI, INÊS YATSUDA SAKIAMA NERES DA CUNHA, 

ALEXANDRE CORREA, TEREZINHA FALICIANA NERES CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Theophilo Carmona - 

OAB:7615-O, RODRIGO SÊMPIO FARIA - OAB:8078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:2.573/MT, MARILENE ALBERTO DE SOUZA DOURADO 

- OAB:OAB/MT 7474

 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, sob pena de extinção

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 385494 Nr: 2327-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - SPE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR BENEDITO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE DE CARVALHO 

BURITY - OAB:OAB/MT 11.238-B, FABIO RIVELLI - OAB:19.023-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 326872 Nr: 23198-29.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A

 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 13780 Nr: 2523-36.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.759, 

KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434056 Nr: 3479-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT HOUSE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MT HOUSE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, 

CNPJ: 18798056000107. 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 de obrigação de dar c/c danos 
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morais com pedido de tutela antecipada proposta por LUCIANA 

APARECIDA DA SILVA, brasileira, portadora do RG sob nº. 12220854 MG, 

inscrita no CPF sob nº. 051.500.726-99, em face de MT HOUSE NEGÓCIOS 

IMOBILIARIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrito no CNPJ 

sob nº 18.798.056/0001-07. Em fevereiro de 2015, no afã de adquirir 

imóvel próprio, a autora procurou à reclamada, e após uma longa 

apresentação, exposição e marketing da empresa, sua atuação no ramo 

da construção civil, bem como toda demonstração e apresentação sobre a 

construção do Empreendimento Residencial no OURO BRANCO. Contudo o 

contrato só foi assinado no dia 02/2015, onde a requerente adquiriu uma 

unidade habitacional (lote 200m²), no Residencial OURO BRANCO, na 

cidade de Várzea Grande - MT, pelo valor de R$ 108.000,00 (cento e oito 

mil reais). Insta salientar que até a presente data a requerente não foi 

chamada para assinar o contrato de financiamento, apenas preencheu a 

ficha de cadastro perante a instituição financeira CEF, ademais a 

requerente sempre procurou a Ré para obter informações sobre o 

financiamento junto a CEF. Em função de vários dissabores na relação 

consumerista, onde a requerida passou a negligenciar suas obrigações 

contratuais deixando o consumidor relegada ao acaso, e tendo em vista 

que houve atraso injustificado na emissão e assinatura do contrato de 

financiamento junto a CEF, frisa-se financiamento esse autorizado pela 

instituição financeira, não sendo um atraso simples, mas atraso longo, fato 

pelo qual levou a requerente a desistir da compra realizada perante a Ré 

haja vista a inadimplência da Ré em cumpri com as suas obrigações, bem 

como em requer um valor de R$15.000,00(quinze mil reais) além do 

pactuado entre as partes sobre alegação infraestrutura. Desta forma, a 

requerente requer a PROCEDÊNCIA DO PEDIDO para o fim de que seja a 

REQUERIDA a restituir a reclamante o valor dado como entrada no contrato 

de compra e venda realizado entre as partes no valor de R$ 

4.040,00(quatro mil e quarenta reais) devidamente corrigido e em dobro; 

bem como ao pagamento de indenização, de cunho compensatório e 

punitivo, pelos danos morais causados a Reclamante, em valor pecuniário 

correspondente a 50 (cinquenta salários mínimo), devidamente 

atualizados. Dá-se a causa o valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil 

reais).

Despacho/Decisão: AUTOS CÓD. N.º 434056Vistos, etc.Em cumprimento à 

recomendação do CNJ para que, antes de determinar a citação por edital, 

os juízes brasileiros tentem confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro 

do requerido, por meio dos convênios disponibilizados pelo Poder 

Judiciário e em atenção ao teor contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei 

busca do endereço da requerida MT House Negócios Imobiliários no 

Sistema INFOJUD, a qual possui a mesma base de dados da Secretaria da 

Receita Federal, Sistema Renajud e Sistema Bacenjud, sendo que o 

endereço localizado é o mesmo constante nos autos, conforme extratos 

em anexo.Assim, considerando que a requerida MT House Negócios 

Imobiliários não foi localizada para ser citada, defiro o pedido fls. 74 e 

ordeno seja a requerida citada por edital, este com prazo de 20 (vinte) 

dias.Por oportuno, à vista de que, pelo momento, não existem os sítios 

eletrônicos mencionados no art. 257, II, do CPC/2015, bem assim 

considerando que o processo não pode ficar paralisado aguardando os 

tribunais se adequarem ao novo sistema processual, autorizo a publicação 

do edital de citação no DJE, sobretudo por se tratar a parte autora de 

beneficiária da justiça gratuita, o que faço com fulcro no parágrafo do 

mesmo dispositivo legal.Decorrido os prazos acima assinalados sem 

qualquer manifestação da parte requerida, desde já nomeio como Curador 

Especial a Defensoria Pública Estadual desta Comarca, que deverá ser 

regularmente intimado para patrocinar a defesa da requerida.Na hipótese 

de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do 

CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem 

prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir, sob pena de preclusão.Por fim, deixo de designar nova audiência 

de conciliação, uma vez que a parte autora não manifestou a intenção de 

conciliar, bem como diante da citação ficta ora deferida, o que tornaria o 

ato prejudicado, culminando no retardamento desnecessário da marcha 

processual. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea 

Grande-MT, 23 de outubro de 2017.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUESJuiz 

de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA, SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

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, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 398608 Nr: 10579-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS, WALDOMIRO DE 

MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBRAEMA SANTOS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VAZ CURVO - 

OAB:4715

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IBRAEMA SANTOS DE MOURA, Cpf: 

30370736168, natural de Três Passos-RS, casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

POSTERIOR OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA C/C PRECEITO 

COMINATÓRIO E PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA COMO LIMINAR proposta 

por RAIMUNDO FERREIRA DE JESUS, brasileiro, inscrito no CPF nº 

205.897.273-20 em face de IBRAEMA SANTOS DE MOURA, casada, 

domicilio ignorado em lugar incerto e não sabido. Em data de 17 de agosto 

de 2010 o Requerente celebrou "contrato de promessa de compra e venda 

a vista de um Lote de terreno urbano", referente ao imóvel , situado na 

Rua 03, Quadra 06, Lote 10 , Loteamento Jardim Esmeralda, Várzea 

Grande(MT) (doc. ....). Neste instrumento ficou consignado na cláusula II 

que preço total do imóvel era de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais) O 

preço ajustado foi integralmente quitado, não restando qualquer débito 

sobre o imóvel em questão. (doc. ....). Como decorrência do pagamento 

integral, a Requerida ficou obrigada, a outorgar a escritura definitiva. 

Verificada a inteira quitação do imóvel por parte do Requerente quando da 

feitura do instrumento particular anexado, haveria de ser aplicado de 

imediato a Cláusula contratual, que estipula que a escritura definitiva será 

outorgada depois de quitado o preço, observado o prazo do artigo, ou seja 

180 (cento e oitenta) dias, após a data do contrato. Assim, no mais tardar, 

de acordo com a cláusula supra citada, a outorga da escritura definitiva 

por parte da Requerida teria que ter sido concretizada, fato este que, 

passado mais de 05 (cinco) anos, não se efetivou. As tentativas foram 

várias e incansáveis para localizar o paradeiro da Requerida para dar 

solução ao problema, sendo certo que até o momento não foi apresentada 

qualquer solução, face a irresponsabilidade da Requerida. Pelos fatos 

apresentados, pelos documentos juntados e pelo desaparecimento da 

Requerida, bem pode aquilatar Vossa Excelência a situação do 

Requerente, quitou o imóvel na sua totalidade, e dele não podem 

prescindir, pois é moradia de sua família. Infrutíferas foram as tentativas 

de uma solução amigável ao caso, pois trata apenas da outorga da 

escritura definitiva, outorga que depende da Requerida, mas dada a seu 

desaparecimento e inflexibilidade em solucionar o problema, restou ao 

Requerente apenas a tutela jurisdicional para a efetivação da avença. 

Desta forma requer seja o pedido julgado procedente, determinando a 

Requerida para que promova a outorga da Escritura Definitiva, em data a 

ser fixada e com cominação de multa diária pelo retardamento e, caso não 

o faça seja o ato volitivo suprido por Vossa Excelência. Dá-se à causa o 

valor de R$ 1.500,00(um mil e quinhentos reais).

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Considerando que a requerida não foi 

localizada para ser citada, defiro o pedido fls. 57 e ordeno seja o mesmo 

citado, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, devendo constar no 

edital a advertência contidas na decisão de fl. 20/21.Por oportuno, à vista 

de que, pelo momento, não existem os sítios eletrônicos mencionados no 

art. 257, II, do CPC, bem assim considerando que o processo não pode 
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ficar paralisado aguardando os tribunais se adequarem ao novo sistema 

processual, autorizo a publicação do edital de citação no DJE, sobretudo 

por se tratar a parte autora de beneficiária da justiça gratuita, o que faço 

com fulcro no parágrafo do mesmo dispositivo legal.Decorrido os prazos 

acima assinalados sem qualquer manifestação da parte requerida, desde 

já nomeio como Curador Especial o Núcleo de Prática Jurídica da 

UNIVAG/Várzea Grande, que deverá ser regularmente intimado para 

patrocinar a defesa da requerida.Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC, oferecer 

impugnação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. Várzea 

Grande-MT, 05 de fevereiro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUESJuiz de Direito

Observações: EM CASO DE REVELIA, SERÁ NOMEADO CURADOR 

ESPECIAL.

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, Douglas França Costa, 

digitei.

Várzea Grande, 09 de março de 2018

Julio Alfredo Prediger Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 253808 Nr: 12504-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARILLA SARAIVA DE ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ - OAB:13.783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo 05 

(cinco) dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 254713 Nr: 12998-65.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:MT 8.934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo 05 

(cinco) dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 321559 Nr: 17966-36.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAILON RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE 

VEICULOS, MOTOCICLETAS, PEÇAS E ACESSORIOS LT, BV FINANCEIRA 

S. A. CRED. FINAN. E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - 

OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MONREAL ROSADO 

- OAB:2883-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - OAB:15687-A, 

LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A, MAURI MARCELO 

BEVERVANCO JUNIOR - OAB:42277

 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.: 38752 Nr: 6914-63.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425206 Nr: 24725-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAC IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGDELENA RUTH DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FÉFILI - 

OAB:3923

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 255185 Nr: 13239-39.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECICLAGEM INDÚSTRIA COMÉRCIO DE 

SUBPRODUTOS DE ANIMAIS DO MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DM BIOTECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA LEÃO SOARES - 

OAB:OAB/SP144879, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Cód. n. 255185

Vistos, etc.

Defiro em parte o pedido de fls. 102/103, tendo em vista que a presente 

demanda encontra-se inserida na Meta 02, exigindo-se celeridade em seu 

trâmite.

 Assim, suspendo o trâmite do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, 

transcorrido o prazo supra, intime-se a parte autora para proceder com 

andamento útil do feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 234184 Nr: 14161-17.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNAN ROBERTO MARQUES DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425, MARCELO AMBROSIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 441 de 514



CINTRA - OAB:, PEDRO PAULO PEIXOTO DA S. JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FALCAO FERREIRA 

- OAB:11242/MT

 Autos n. 234184

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial promovido por Instituição 

Educacional Matogrossense - IEMAT em desfavor de Rennan Roberto 

Marques de Pinho, todos devidamente qualificados nos autos.

As partes, por meio da petição de fls. 166/171, informaram que celebraram 

acordo, requerendo a sua homologação com a consequente suspensão 

do feito até o cumprimento do pacto.

Os autos vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Decido.

Analisando o acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos 

de validade, existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se 

presentes, uma vez que assinados pelas partes.

Assim, HOMOLOGO o acordo formulado de fls. 166/171 para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, suspendo o curso do 

presente processo até o seu integral cumprimento (10/02/2020), nos 

termos do art. 922, caput, do Código de Processo Civil, dando-se baixa 

apenas no relatório estatístico, sem baixa na distribuição (arquivo 

provisório).

Ainda, determino a expedição de alvará dos valores bloqueados nos autos 

em favor da parte exequente na forma solicitada no item 04, de fl. 171, do 

pacto.

Transcorrido o prazo convencionado, venha à parte exequente 

manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo, valendo seu 

silêncio como concordância tácita ao adimplemento da dívida.

 Após, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 13 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 283251 Nr: 2092-45.2012.811.0002

 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: CRISTIANE MIRANDA SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DA CRIANÇA - AMIGO 

ASSISTÊNCIA MÉDICA DE GOIÂNIA LTDA, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIODORIO SANTOS NERY - 

OAB:4630/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:MT 8.934, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:23.748, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215/MT

 Autos n.º 283251

Vistos, etc.

Em atenção a petição de fls. 713/714 e visando garantir o exercício da 

ampla defesa, determino seja expedida nova carta precatória à Comarca 

de Goiânia-GO visando a inquirição da testemunha Railda Elias Del 

Raposo, devendo a requerida atentar-se as publicações oriundas 

daqueles juízo para assim evitar o arquivamento da missiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 12 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 12378 Nr: 149-91.1992.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE SANTANA, ELIANE MEDEIROS SANTANA, 

ANTONIO SOUZA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENÍZIO ZANIN, MARIA DO CARMO ZANIN, 

JOSE ROSA DA SILVA, SUELENE INFANTINO, HENRIQUE OLÍMPIO 

MONTEIRO, ELZA MARIA DE FIGUEIREDO, DEVANIR ZANIN, DEVALCIR 

ZANIN, GILMAR ANTONIO DALPRÁ, ESPÓLIO DE BAZÍLIO ZANIN, ESPÓLIO 

DE PATROCINIA CASTILHO ZANIN, LEIDIMAR SOUZA DOS SANTOS 

ZANIN, DALVA MARIA ARRAES ZANIN, DEONIR ZANIN DALPRA, JÚLIO 

CÉSAR FRANCHINI, DELENIR APARECIDA ZANIN FRANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO S. LOBATO - 

OAB:3623, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EZENIR DUCATI - 

OAB:2365-A/MT, HÉLIO PASSADORE - OAB:3008-A/MT, LUIZ 

AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - OAB:2.090/MT

 Autos n.º 12378

Vistos, etc.

Inicialmente, determino que a parte autora providencie o recolhimento da 

diligência correlata ao mandado de fl. 345 e 369, bem assim da carta 

precatória (fl. 366).

Consigno, outrossim, que do teor da certidão de fl. 362-v não é possível 

extrair se o herdeiro Devalcir e sua esposa Leidimar, de fato, não residem 

no local inserto no mandado de citação, daí porque a necessidade de 

expedição de novo mandado.

A despeito disso, e diante da insistência da parte autora, venha o primeiro 

requerido, por meio de seu advogado, informar o paradeiro do herdeiro 

Devalcir da sua esposa Leidimar.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 17717 Nr: 751-04.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A 

REDE/CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁGUIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:7065

 Por meio da presente certidão, intimo a parte autora para, no prazo 05 

(cinco) dias, retirar o Edital de Citação para sua publicação, conforme 

previsão legal, devendo comunicar tal providência nos autos, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 5882 Nr: 214-42.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO S/A- DISTRIBUIÇÃO COM. E INDÚSTRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CAÇA E PESCA PEROTTI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAZ - OAB:8659, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4834

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 376580 Nr: 24232-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - 

DEPARTAMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERBITO GONÇALVES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, 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, 
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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.: 351134 Nr: 16681-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, CAROLINA 

PEREIRA TOME WICHOSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ANTONIO BREDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18.603-B, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - 

OAB:16988, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 

16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 406824 Nr: 15024-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA, 

BARBOSA E RAMOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENILSON LUIZ DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIMAS SIMÕES FRANCO NETO - 

OAB:13594/MT, MANOEL GUILHERME CAVALCANTI M. FILHO - 

OAB:13.595 MT, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo 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.: 308659 Nr: 4621-03.2013.811.0002

 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: CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE APARECIDO FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 308659

Vistos, etc.

Da análise dos autos, verifico que o requerido Jorge não foi regularmente 

citado, pois a carta de citação expedida foi recebida por terceiro estranho 

a lide (fls. 112-v).

Sobre o assunto:

“Nula a citação, não se constitui a relação processual e a sentença não 

transita em julgado, podendo, a qualquer tempo, ser declarada nula, em 

ação com esse objetivo, ou em embargos à execução, se o caso (CPC, 

art. 741, I).” (RSTJ 25/439).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – 1ª 

APELAÇÃO – NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA – ATO 

REALIZADO VIA CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO – ASSINATURA DE 

TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO JURÍDICA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA 

ANULADA – 1º RECURSO PROVIDO – 2ª APELAÇÃO – PREJUDICADA. É 

nula a citação de pessoa física realizada pelo correio quando a entrega da 

correspondência registrada não ocorre diretamente ao destinatário, que 

deve apor assinatura no recibo. Incumbe ao autor o ônus de provar que o 

réu tomou ciência da existência de demanda judicial contra ele proposta, 

não obstante o AR tenha sido subscrito por terceira pessoa.”(TJMT - Ap 

72034/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 21/01/2015, Publicado no DJE 27/01/2015)

Isto posto, torno nula a citação do requerido e no impulso do processo 

intime-se a parte autora para manifestar requerendo o que entender de 

direito, em especial, indicar outro endereço dentre aqueles obtidos às fls. 

86/88 para possível citação da parte requerida.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 13 de março de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 445053 Nr: 9426-91.2016.811.0002

 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: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO PARADA OBRIGATÓRIA II 

LTDA ME, SUPERMERCADO VITÓRIA EIRELLI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE METELO - 

OAB:17.539, DANIELLE SILVA MORANDI - OAB:15961/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58996 Nr: 4742-80.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE 

- OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 237733 Nr: 17509-43.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSA FALIDA DA ALCOPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA ELÉTRICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE KRUGER DO 

NASCIMENTO - OAB:12216/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 41243 Nr: 8965-47.2001.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DA SILVA MONTEIRO, LUCI HELENA SOUZA 

SILVA MONTEIRO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE FELIPE SANTIAGO VIANA, 

CONSTÂNCIA DE SOUZA VIANA, REP POR JULIETA DE SOUZA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARQUES E SILVA - 

OAB:7731/MT, LUCI HELENA SOUZA SILVA MONTEIRO - 

OAB:5024/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 209172 Nr: 4940-44.2008.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAMORI EQUIPAMENTOS PARA O TRASPORTES 

LTDA, CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA, HILTON 

LEITE MORBECK, SUELI MARQUES QUEIROZ MORBECK, GUARANY 

AGROINDUSTRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clausmiron Romeiro Filho - 

OAB:8138/Mt, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FONTOURA SAMPAIO 

FARIA - OAB:6469/MT

 Por meio da presente certidão, intimo a parte Autora para, no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito dos valores necessários para a 

diligência do Oficial de Justiça, devendo a guia ser emitida, 

exclusivamente, pelo portal do TJMT (www.tjmt.jus.br – Serviços - Guias - 

emissão de Guia de Diligência), comprovando tal providência nos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001390-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO OAB - MT0013537A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001390-72.2018.8.11.0002 

AUTOR: MOTEL HORIZONTE LIMITADA - ME RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Motel Horizonte Ltda. 

propôs a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada 

com responsabilidade civil e pedido de liminar em face de Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S/A, pretendendo, liminarmente, que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia na 

unidade consumidora n°. 6/374799-5, bem como se abstenha de inserir 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no tocante a fatura com 

vencimento em fevereiro/2018, uma vez que entende tratar-se de 

cobrança indevida. Determinada a emenda da exordial no Id. 11905466, 

manifestou-se nos Ids. 12118387 a 12118427. É a síntese do necessário. 

DECIDO. Acolho a emenda à inicial, a fim de que surtam seus legais e 

jurídicos efeitos. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência cautelar 

incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Dessa sorte, cabe enfrentar o 

primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, 

este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por 

um juízo de cognição sumária. Efetivamente, o primeiro requisito resta 

demonstrado pelos documentos anexados à inicial, aos quais se aliam ao 

questionamento das faturas encaminhadas após outubro/2017, quando a 

autora passou a receber cobranças em valores desproporcionais ao 

anteriormente cobrado. Isso porque, sua média de consumo entre o 

período de janeiro/2017 à setembro/2017 perfazia a quantia de 4.114 kWh, 

em valores de aproximadamente R$ 3.160,00 (três mil, cento e sessenta 

reais) mensais, ao passo que a partir de outubro/2017 passou a receber 

faturas nos valores de R$ 5.415,21 (cinco mil, quatrocentos e quinze reais 

e vinte e um centavos), cujo consumo perfaz a quantia de 6.773 kWh. 

Nesse passo, verifico que as faturas emitidas entre outubro/2017 e 

fevereiro/2018 estão em valores que destoam da média de consumo da 

unidade consumidora da autora, levando-se em consideração que 

aparentemente não houveram mudanças capazes de alterar o valor 

cobrado, conforme faturas da lavanderia colacionadas aos autos. 

Destarte, considerando a discussão dos referidos débitos, entendo que 

maior rigor e cautela deve a concessionária requerida adotar para que não 

proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento de energia, de modo 

que, até que se cristalize o valor realmente devido, tenho que qualquer 

suspensão dos serviços de energia é medida temerária. Tampouco há que 

se por em dúvida a presença do perigo de dano, pelo próprio fato da 

autora ficar sem energia elétrica, o que inviabilizaria o desenvolvimento da 

sua atividade empresarial. Deste modo, considerando a demonstração da 

probabilidade do direito e do perigo da morosidade, tenho que o pedido de 

tutela deve ser deferido, no que tange as faturas emitidas entre 

outubro/2017 a fevereiro/2018, não podendo esta demanda dispor sobre 

as faturas vindouras, uma vez que dependem da aferição do consumo da 

parte autora, das quais deverá valer-se dos meios legais para insurgir-se 

contra elas, no caso de eventualmente considera-las indevidas. Posto 

isso, defiro o pedido de tutela de urgência, formulado na exordial, pelo que 

determino seja a requerida intimada para que se abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora em 

relação às faturas questionadas (outubro/2017 a fevereiro/2018), ou que 

proceda com o seu restabelecimento, no caso de já ter suspendido, e, 

ainda, de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, no 

que couber às cobranças das faturas sub judice, consoante requerido na 

inicial, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 

20 (vinte) dias-multa, fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. No impulso, diante do interesse da parte autora na 

autocomposição (§5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do 

CPC, designo audiência de conciliação para o dia 21/05/2018, às 13h30 a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por 

meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. No mesmo 

ato, cite-se a parte requerida, para comparecimento à audiência de 

conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005772-79.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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REQUERIDOS DESCONHECIDOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005772-79.2016.8.11.0002 

AUTOR: BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP RÉU: REQUERIDOS 

DESCONHECIDOS Vistos, etc. Barbosa e Ramos Ltda. ingressou com a 

presente ação de reintegração de posse com pedido liminar em desfavor 

de Posseiros incertos e não sabidos. A parte autora aportou aos autos 

pedido de desistência da ação no Id. 11871939. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. O pedido de Id. 11871939 se trata de uma 

simples manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida 

não foi citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo 

a desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela 

parte autora. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária à 

vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1000022-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT0019614A 

(ADVOGADO)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829/O-O (ADVOGADO)

MAILI DA SILVA MATOSO OAB - MT0019156A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO RONDON - UNIRONDON LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000022-28.2018.8.11.0002 

AUTOR: MEIRE OLIVEIRA DA CRUZ RÉU: UNIAO EDUCACIONAL CANDIDO 

RONDON - UNIRONDON LTDA Vistos, etc. Meire Oliveira da Cruz 

ingressou com a presente ação de exibição de documentos com pedido de 

tutela de urgência em desfavor de União Educacional Cândido Rondon – 

UNIRONDON Ltda. A parte autora aportou aos autos pedido de desistência 

da ação no Id. 11915981. Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Decido. O pedido de Id. 11915981 se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide. Pois bem. A parte requerida não foi 

citada, sendo desnecessária a sua anuência. Posto isto, homologo a 

desistência e extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 200, parágrafo único e art. 485, inciso VIII, do CPC. Custas pela parte 

autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto lhe defiro os benefícios 

da justiça gratuita. Deixo de condená-la ao pagamento de verba honorária 

à vista de insubsistir contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1008207-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELI BEZERRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

juiz de direito (REQUERIDO)

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: 1008207-89.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: GIZELI BEZERRA DA CRUZ REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO 

Vistos etc. gizeli bezerra da cruz promove “Ação de Retificação de 

Registro Civil”, pretendendo que seja retificada a sua Certidão de 

nascimento, sob o argumento de que foi registrado o seu nascimento no 

dia 22/07/1973, quando o correto seria no dia 22/07/1972, o que 

demonstra o equívoco ocorrido. Nesses termos, requer a Retificação da 

certidão de nascimento e a expedição de ofício ao INSS para correção da 

data de nascimento junto ao benefício previdenciário nº 1782772046. 

Juntou documentos de ids. 10500341 a 10500405. Instado a manifestar, o 

Ministério Público manifestou pela juntada de certidão de nascimento, 

casamento ou óbito da genitora da autora (id. 10731944), o que foi 

cumprido pela parte autora no id. 10844294. Em seguida o Ministério 

Público manifestou pela procedência do pedido inicial (id. 10969874). Na 

decisão de id. 11320605 foi determinado que a autora aportasse aos 

autos certidões de antecedentes criminais em seu nome do Estado de 

Mato Grosso e certidão de protesto desta comarca e de Cuiabá/MT. 

Atendendo a determinação judicial a autora juntou aos autos certidões 

negativas de protesto e certidões de antecedentes criminais emitidas pelo 

Tribunal de Justiça deste Estado (ids. 11744209, 11904991, 11905015 e 

11905023). Após, vieram-me conclusos. Relatei. Decido. Como visto, 

pretende a autora a retificação no que tange a data de seu nascimento na 

sua certidão de nascimento, para constar “22/07/1972” ao invés de 

“22/07/1973”. Em análise dos autos, verifico que o pedido é procedente, 

tendo em vista que houve equívoco no ato de registrar a data de 

nascimento da autora. Isso porque, a certidão de registro de batismo 

juntada no id. 10500376 , confirma que a autora nasceu no dia 22/07/1972, 

ao passo que sua certidão de nascimento registra o dia 22/07/1973 (id. 

10500345). Logo, as provas colacionadas aos autos, comprovam o erro 

no registro do ano de nascimento da autora, cumprindo-se, dessa forma, o 

arquétipo do art. 109, da Lei de Registros Públicos (Lei N.º 6.015/1973), 

bem porque não há qualquer impedimento para a retificação pretendida, 

conforme se denota das certidões negativas colacionadas nos autos. A 

propósito do tema, colho o seguinte aresto: “REGISTRO CIVIL. DATA DE 

NASCIMENTO. ERRO. CERTIDÃO DE BATISMO. Ficando demonstrada a 

ocorrência de erro na lavratura do registro civil de nascimento, é cabível 

promover a sua retificação. Inteligência dos art. 109 e seguintes da Lei de 

Registros Públicos. Recurso desprovido.”[1] Portanto, comprovados os 

requisitos formadores da espécie, a procedência do pedido, com a 

Retificação pretendida é medida que se impõe. Posto isso, Julgo 

procedente o pedido e determino a retificação da Certidão de nascimento 

da autora, registrada no Livro nº N-7, Folha nº 214Vº, Termo nº 313 do 

Cartório de Registro Civil do Distrito de Porto Velho Município de Várzea 

Grande - MT, para constar a data de nascimento como sendo 

“22/07/1972”, em vez de “22/07/1973”, transladando-se o respectivo 

Mandado de Retificação que ficará arquivado, razão porque Resolvo o 

mérito, nos termos do inc. I, do art. 487, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, condiciono a expedição do pertinente Mandado (Lei N.º 6.015, 

31.12.73 – §4º, art. 109), à contra-entrega pela autora da Certidão de 

Nascimento Original, cujo cumprimento deverá ser informado nos autos, 

anotando-se os benefícios da Justiça Gratuita. Por fim indefiro a 

expedição de ofício ao INSS para correção da data de nascimento junto ao 

benefício previdenciário nº 1782772046, tendo em vista que tal 

providência poderá ser realizada pela própria autora assim que estiver em 

posse do seu registro retificado. Cientifique-se o Ministério Público. 

Transitado em julgado e cumpridas às determinações supra, deem-se 

baixas e arquivem-se. Sem custas, por tratar-se de justiça gratuita. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] ApC N.º 70017837469, 7ª 

Câmara Cível, TJRS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, 

Julgado em 28/02/2007.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002753-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTOS DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002753-31.2017.8.11.0002 

AUTOR: DIEGO SANTOS DE FREITAS RÉU: CLARO S/A Vistos, etc. Diego 
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Santos De Freitas propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c 

indenização por danos morais e pedido de liminar em face de Claro S/A, 

aduzindo, em suma, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção 

ao crédito (SPC/Serasa) pela empresa requerida por um suposto débito no 

importe de R$ 332,63 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e três 

centavos) sob o número de contrato 0000000209202200. Assevera que, 

a cobrança e a restrição em seu nome são indevidas, uma vez que não 

possui débito com a parte requerida. Enfatiza ainda, que vem sofrendo 

constrangimentos e desgaste em sua imagem pelo fato, havendo a 

configuração do dano moral. Requer que seja declarada a inexistência de 

débito referente ao contrato em questão, bem como a condenação da 

requerida a título de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais). Juntou documentos de Ids. 6114977 a 6115107. Na decisão de Id. 

6786343 foi deferido o pedido liminar. Citada, a requerida apresentou 

contestação no Id. 7970597, aduzindo que o autor fez a contratação de 

serviços da contestante e utilizou-os durante 10 (dez) meses, no entanto, 

por algum motivo ele deixou de efetuar o pagamento, ocorrendo assim o 

cancelamento dos serviços, devido a sua inadimplência, com a posterior 

inclusão dos seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que o 

autor não comprovou nos autos qualquer infortúnio causado em 

decorrência da conduta da empresa, razão pela qual não restou 

caracterizado nos autos o dano moral pleiteado na inicial. Aduz ainda, que 

o tipo de contrato pactuado pela parte autora foi por meio de “Tele Venda”, 

e por isso a empresa ré não possui contrato físico assinado ou a 

gravação do momento da adesão ao contrato, uma vez que ocorreu há 

mais de 06 (seis) meses. Ressaltou que em uma eventual condenação o 

valor da indenização não deverá ser arbitrado em valores excessivos e 

desproporcionais, bem como requereu a improcedência dos pedidos 

iniciais. Juntou os documentos nos Ids. 7970614 e 7970639. Realizada 

audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id. 8770935). Impugnação 

à contestação foi apresentada pelo requerente Id. 11144631. Em seguida 

as partes manifestaram não possuir interesse na produção de outras 

provas (Ids. 11494897 e 11561045). Após vieram-me os autos conclusos 

para deliberação. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 330, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos. Do Mérito A ação foi ajuizada com base em inscrição do 

nome do requerente no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao 

crédito feito pela requerida em razão do débito no importe de R$ 332,63 

(trezentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos) sob o número 

de contrato 0000000209202200, que supostamente se encontravam em 

nome do autor. O requerente afirma não ter qualquer débito com a 

requerida que justificasse os apontamentos acima descritos. Ainda, juntou 

com a inicial comunicado do SPC demonstrando sua afirmação de 

existência da inscrição referente ao contrato que esta em seu nome junto 

à requerida, conforme Id. 6115107. Pois bem, analisando os autos, verifico 

que a razão está com a requerente, uma vez que não ficou devidamente 

comprovada a existência de uma relação jurídica entre as partes que 

justificasse o débito cobrado. Isso porque, instaurado o contraditório com 

a citação da requerida, ela descurou de trazer aos autos o suposto 

contrato celebrado entre as partes, bem como deixou de comprovar a 

inadimplência por parte da autora referente aos débitos questionados na 

inicial. Outrossim, as telas inclusas na inicial e as faturas juntadas nos Ids. 

7970614 a 7970639, não comprovam a existência de débito pendente 

entre as partes, visto que produzidos unilateralmente. A esse propósito: 

“INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO 

DOS SERVIÇOS (INTELIGÊNCIA DO ART. 6º INC. VIII DO CDC). Reclamada 

que não apresentou qualquer documento assinado pela reclamante, nem 

cópia da gravação das ligações que pudessem demonstrar sua anuência 

na contratação dos serviços cobrados. Além disso, também não 

demonstrou a licitude da tarifa na fatura da reclamante. Ressalte-se que 

as telas de computador anexadas ao processo não servem como prova, 

podendo ser alteradas unilateralmente, ao talante da companhia (...).” 

(TJ-PR - RI: 000037061201281601550 PR 0000370-61.2012.8.16.0155/0 

(Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 

10/02/2015, 1Âª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2015). 

Outrossim, a alegação da requerida de que o serviço contratado se deu 

por meio de “Tele Venda”, não a exime do dever de demonstrar a 

existência de relação jurídica entre as partes, pois ao colocar no mercado 

um serviço cuja contratação dispensa qualquer rigorismo, traz para si a 

responsabilidade por eventual fraude. Portanto, sem a prova dos fatos, as 

alegações da requerida se tornam frágeis e inconsistentes, tendo em vista 

que a mesma desatendeu à regra do art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, que manteve a sistemática do CPC/1973. Ademais, no 

Direito Processual Civil Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, 

significando que ao afirmar os fatos o autor e o réu têm o ônus de provar 

as suas alegações, sob pena de não serem consideradas verdadeiras. 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo 

Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, 

distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a 

provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato 

constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As 

partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A 

atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira 

fixa pela nossa legislação”. Diante disso, é de ser declarada a inexistência 

dos débitos, nos importes de R$ 332,63 (trezentos e trinta e dois reais e 

sessenta e três centavos) contrato nº 0000000209202200, excluindo-se, 

definitivamente, a restrição creditícia, devendo arcar com as 

consequências advindas da indevida inclusão. Do dano moral No que 

tange aos danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação 

do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de 

devedores em virtude de débito inexistente. Das provas coligidas, verifico 

que consta outra negativação pré-existente à negativação aqui 

questionada em nome da parte autora, conforme se observa do extrato no 

Id. 6115107, OI S/A no importe de 745,39 (setecentos e quarenta e cinco 

reais e trinta e nove centavos), contrato de n. 0000005044461489, incluso 

em 25/11/2012. Observo, também, que apesar de a parte autora ter 

mencionado a negativação pré-existente e que ela estaria ou seria 

questionada judicialmente, não aportou aos autos nenhum documento 

nesse sentido. Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a 

situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da 

parte autora que, como dito, possuía outras anotações registradas no 

SCPC e, portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada. A propósito 

do tema, vale a pena destacar o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - 

PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM 

DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não caracteriza dano moral 

a manutenção indevida no cadastro da Serasa daquele que já figurava no 

referido rol por outras questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". 

(Apelação Cível n. 00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni 

Ferreira.) Como último argumento, imperioso registrar que o colendo 

Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão que permeava os danos 

morais em questões similares a esta, ao uniformizar entendimento que era 

discrepante entre a segunda e quarta câmaras, de modo que passou a 

entender, assim como este Juízo, que outras anotações negativas no rol 

de devedores em nome do postulante afasta o sobredito pedido 

indenizatório. Confira: “Importante assinalar que consta do v. acórdão o 

substrato fático em que constatada a irregularidade, afirmada a ausência 

de comunicação. Partindo dessa premissa, a negativação no banco de 

dados deve ser comunicada à inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que 

impressiona é que o autor não questionou a existência das dívidas, 

conforme assevera o acórdão. Senão bastasse, o acórdão recorrido 

reconhece a existência de outras anotações, algumas com notificações 

prévia, e outras sem, objeto do pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração 

da folha 07, datada de 21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome 

inscrito no SERASA pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 

(quinze) cheques emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do 

Brasil S/A; - 01 (uma) pendência financeira com a Brasil Telecom, datada 

de 09/09/2003, no valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos 

no Cartório de Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha 

a ré comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em 

algumas anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido 

surpresa, pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua 

pessoa constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a 

parte autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu 

nome. Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Do dispositivo Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedente os pedidos iniciais apenas para declarar a inexistência do 
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débito no valor de R$ 332,63 (trezentos e trinta e dois reais e sessenta e 

três centavos) referente número de contrato 0000000209202200, aqui 

questionado. Por conseguinte, resolvo o mérito, com fundamento no art. 

487, I, do Código de Processo Civil e por consequência, convalido a liminar 

deferida nos autos. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, 

fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atento à natureza 

da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à 

combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), 

salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, 

pois é beneficiária da justiça gratuita. Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005782-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SOUSA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CLAUDIO JASSNIKER JUNIOR OAB - MT0021087A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME I INCORPORACOES SPE LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005782-89.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: JAQUELINE SOUSA CARDOSO REQUERIDO: MRV PRIME I 

INCORPORACOES SPE LTDA Vistos, etc. JAQUELINE SOUSA CARDOSO 

promove a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano 

material e moral em desfavor de MRV PRIME I SPE LTDA., alegando, em 

síntese, que em 05.01.2015 firmou contrato de compra e venda para 

aquisição do apartamento n. 403, bloco D, Parque Chapada do Sol, pelo 

valor de R$ 139.590,00. Narra que o pagamento se daria mediante um sinal 

no importe de R$ 3.489,75, dividido em três parcelas, uma no valor de R$ 

2.300,00 e duas no valor de R$ 594,90; mais a quantia de R$ 23.936,41 

dividida em 30 parcelas nos valores de R$ 797,60 a R$ 797,86. Para o 

pagamento do saldo restante seria utilizado o saldo do FGTS no importe de 

R$ 13.588,00, bem como promovido o financiamento bancário da quantia 

de R$ 98.575,84. Atesta, contudo, que a requerida passou a cobrar valor 

a maior nas faturas mensais, sob a nomenclatura de “reajuste” e 

“acréscimo”, além de ter efetuado a cobrança indevida de 16 meses de 

“juros de obra”, o que lhe gerou abalo moral. Assim, após expor suas 

razões jurídicas, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento em 

dobro dos reajustes e acréscimos, bem assim dos juros de obras, que 

foram cobrados indevidamente e somam respectivamente a importância de 

R$ 7.112,04 e R$ 10.309,94. Ainda, pugnou pela condenação da requerida 

ao pagamento de dano moral no importe de R$ 35.000,00. A audiência de 

conciliação restou prejudicada, tendo em vista que a requerida apesar de 

ter sido devidamente citada (id. 9689999), não compareceu na data 

designada para o ato (id. 9957165) e tão pouco apresentou contestação 

nos autos, conforme se observa do teor da certidão de id. 10327789. 

Após, vieram os autos conclusos. Relatado. Decido. Cumpre anotar que a 

hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, 

nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil/2015, 

tendo em vista a revelia da requerida e as provas documentais já 

aportadas aos autos. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, 

que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo 

com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a 

alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao 

réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar 

conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é 

realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem. Pretende a autora com a presente ação a 

condenação da requerida ao pagamento de danos materiais e danos 

morais por ter supostamente realizado diversas cobranças de valores 

indevidos. Dos acréscimos e reajustes Afirma a parte autora que as 

parcelas mensais do valor de R$ 23.936,41 sofreram reajustes 

indevidamente. Pois bem, da análise do “Contrato Particular de promessa 

de compra e venda – quadro resumo” (id. 9221763), consta no item 4.1.2 e 

4.1.7, o seguinte: “4.1.2 – Mensais: R$ 23.936,41 (Vinte e Três Mil e 

Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos) a serem 

distribuídos da seguinte forma: 30 (Trinta) mensais e sucessivas da 

seguinte forma: 1 (Uma) parcela(s) no valor de R$ 797,60 (Setecentos e 

Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos) vencível em 08/04/2015, 29 

(Vinte e Nove) parcela(s) no valor de R$ 797,89 (Setecentos e Noventa e 

Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos) vencíveis a partir de 08/05/2015. 

(...) 4.1.7 – Todas as parcelas constantes neste Contrato Particular de 

Promessa de Compra e Venda de seus Aditivos Contratuais, com exceção 

das parcelas de Financiamento Bancário/FGTS, deverão ser pagas 

somente através de boletos bancários emitidos exclusivamente pela 

Promitente Vendedora. Reajuste A parcela citada no item 4.1.1 será fixa. A 

correção citada nas parcelas dos itens 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 e 4.1.6, se 

houver, será mensal. Para fins de cálculo da correção, nas parcelas com 

vencimentos até a data da emissão do HABITE-SE, será considerada a 

variação acumulada do INCC (divulgado pela Fundação Getúlio Vargas) no 

período de Novembro de 2014 até 2 (dois) meses antes do pagamento da 

parcela. A partir da data da emissão do HABITE-SE, o índice de correção a 

ser utilizado será a variação acumulada do IGP-M, (divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas) utilizando como base o índice de 2 (dois) meses 

antes da data de emissão do HABITE-SE até 2 (dois) meses antes do 

pagamento da parcela, acrescido de juros mensais de 1%”. Da leitura das 

cláusulas acima, verifica-se que não restou devidamente esclarecido se 

as parcelas mensais sofreriam reajustes mensais. De fato, a cláusula 

4.1.2 não faz alusão à incidência de correção sobre as parcelas mensais 

e da forma como foi redigida dá a entender que as parcelas seriam fixas. 

Sobremais, a cláusula 4.1.7, no item “reajuste”, também deixa transparecer 

a ideia de que eventualmente poderá haver correção mensal sobre as 

parcelas mensais ao inserir a expressão “se houver”. Portanto, não há 

certeza quanto à incidência da correção nas prestações fixas. Nesse 

passo, destaco a redação do art. 46, do Código de Defesa do Consumidor, 

segundo o qual “os contratos que regulam as relações de consumo não 

obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar 

conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os seus respectivos 

instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu 

sentido e alcance”. Conclui-se, desta forma, que as cláusulas acima 

transcritas não foram redigidas de forma clara e de fácil compreensão, 

pois deixam margens de dúvidas sobre a possibilidade de reajuste das 

parcelas mensais. Portanto, tem-se por ilegal e abusiva a cobrança dos 

reajustes efetuados sobre as parcelas mensais vencidas nos meses de 

abril a dezembro de 2015, nos valores de R$ 10,48; R$ 15,49; R$ 19,24; 

R$ 27,00; R$ 42,18; R$ 46,80; R$ 51,79; R$ 53,65; R$ 56,72, que somam a 

importância de R$ 323,35, cujos valores foram obtidos do extrato de 

financiamento encartado no id. 9221828 (demonstrativo de pagamento), 

pois os boletos juntados nos ids. 9221817 e 9221824 encontram-se 

ilegíveis em sua grande maioria e não possuem clareza quanto aos 

valores pagos e a que título foram pagos. Assim, faz jus a parte autora ao 

recebimento da quantia de R$ 323,35 a título de reajustes cobrados 

indevidamente. Da taxa de evolução de obra Aduz a autora que realizou o 

pagamento de R$ 5.154,97 (cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e 

noventa e sete centavos), referente à cobrança indevida da taxa de 

evolução de obra (juros de obra), razão pela qual requereu a restituição 

em dobro de tal valor. Pois bem, os “juros de obra” ou “taxa de obra” são 

encargos cobrados pela instituição financeira em contrato de 

financiamento habitacional e correspondem a atualização do saldo 

devedor até que a obra seja concluída. Nesse compasso, o Superior 
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Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp n. 670.117/PB passou a considerar 

lícita a cobrança de taxa de obra até a entrega das chaves, com qual 

entendimento coaduno, in verbis: "Não se considera abusiva cláusula 

contratual que preveja a cobrança de juros antes da entrega das chaves, 

que, ademais, confere maior transparência ao contrato e vem ao encontro 

do direito à informação do consumidor (art. 6º, III, do CDC), abrindo a 

possibilidade de correção de eventuais abusos" (EREsp 670.117/PB, Rel. 

Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Ministro. Antonio Carlos Ferreira, 

Segunda Seção, DJe 26/11/2012). Desta forma, somente na hipótese 

injustificada de demora na entrega da obra, sem culpa do comprador, o 

encargo de juros de obra se torna inexigível a partir do prazo previsto 

para o final da obra. Feitas estas consideração e analisando o presente 

caso, verifico que não há provas de que houve atraso na entrega da obra, 

porquanto a parte autora sequer declinou na sua inicial quando recebeu o 

imóvel. O único dado certo que se tem é que a entrega das chaves se 

daria em 31.10.2016. Ademais, os documentos juntados nos autos não 

revelam o pagamento da quantia de R$ 5.154,97 a título de evolução de 

obra. Do extrato de id. 9221828 constam apenas os pagamentos dos 

valores de R$ 10,84, R$ 21,67 e R$ 266,54 realizados antes da data 

prevista para a entrega da obra, ou seja, sem qualquer irregularidade. 

Assim, o pedido de restituição dos valores supostamente pagos a título de 

“juros de obra” não merece acolhimento. Do dano moral Dispõe o art. 186, 

do Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versanda, o 

elemento culpa foi imputado à requerida, que supostamente agiu de modo 

contrário ao previsto no contrato, em virtude da cobrança indevida de 

valores. Contudo, para isso, o instituto dos danos morais não se aplica, 

uma vez que a requerida se apegou aos termos do contrato para 

promover as cobranças, não havendo de falar-se, portanto, em ilícito civil. 

É dizer, sua conduta estava embasada nos termos do contrato, de modo 

que a intervenção do Poder Judiciário foi necessária apenas para cessar 

um desequilíbrio que, insisto, não deve ser interpretado como ato ilícito. 

Diante desses fundamentos, não vejo como acolher a súplica indenizatória 

no tocante aos danos morais pleiteados. Do dispositivo Posto isto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida por 

Jaqueline Souza Cardoso em desfavor de MRV Prime I Incorporações SPE 

Ltda, para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 323,35 

(trezentos vinte e três reais e trinta e cinco centavos), à título de reajuste 

sobre as parcelas mensais, que deverá ser corrigida monetariamente pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC a partir do primeiro 

pagamento realizado e acrescidos de juros de mora no importe de 1% ao 

mês, a contar da citação. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, 

fixados estes no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atento à natureza 

da ação, o tempo de tramitação, o local da prestação dos serviços e à 

combatividade dos patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), 

salientando que em relação a autora, fica sobrestada a sua exigibilidade, 

pois é beneficiária da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002555-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANDRO CARLOS DE JESUS (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002555-28.2016.8.11.0002 

AUTOR: ELIANDRO CARLOS DE JESUS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT movida por Eliandro Carlos de Jesus em 

desfavor de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. Após 

o trânsito em julgado da sentença a requerida compareceu aos autos e 

informou o depósito do valor de R$ 3.909,74, referente à condenação, 

conforme se observa no id. 11802233. O autor manifestou concordância 

com o valor depositado e requereu a expedição de alvará em seu favor 

(id. 11963279). 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 o valor depositado em 

juízo pela requerida serviu para adimplir o débito, conforme se observa no 

id. 11802233. Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada 

nestes autos 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. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001777-58.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001777-58.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE DE JESUS REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. José de Jesus promove a 

presente AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS 

AUTOMOTORES-DPVAT em desfavor de Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT S/A, aduzindo que sofreu acidente de 

trânsito em 03/01/2016 o qual lhe ocasionou incapacidade permanente. 

Assim, pugna pela condenação da requerida ao pagamento da 

indenização referente ao Seguro Obrigatório por Acidente de Trânsito no 

valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Juntou documentos 

de ids. 1874762, 1874770 e 1874765. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 4624443). Em seguida a requerida apresentou no id. 

4565106, alegando preliminarmente falta de interesse de agir em razão da 

ausência de requerimento administrativo. No mérito afirma a necessidade 

de produção de prova pericial, pois em uma eventual condenação o valor 

da indenização deverá corresponder ao grau da lesão. Ao final, ressalta 

não configuração de dano moral no presente caso e que os juros de mora 

deverão incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do 

ajuizamento da ação e honorários advocatícios em até 15% sobre o valor 

da condenação. Nos ids. 8046917, 8116974 e 9077638 as partes 

manifestaram a respeito das provas que ainda pretendiam produzir. Na 

decisão de id. 11900861 foi determinado ao autor que comprovasse nos 

autos a realização de requerimento administrativo, sob pena de 

indeferimento. No id. 12046024 o autor manifestou não haver necessidade 

de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da presente 

demanda. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. A 

presente ação foi ajuizada com o propósito de obtenção do Seguro 

Obrigatório DPVAT, regido pela lei 6.194/74, segundo a qual será 

obrigatório o pagamento do seguro quando os danos pessoais sofridos 

tiverem sido causados, obrigatoriamente, por veículos automotores de via 

terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não (art. 2º - lei 

6.194/74). Pois bem, analisando detidamente os autos, a falta de interesse 

de agir deve ser reconhecida. Isso porque, o interesse de agir diz respeito 

à necessidade da existência do processo como única maneira de resolver 

o conflito de interesse. O ilustre doutrinador Daniel Amorin Assumpção 

Neves, em Manual de Direito Processual Civil, volume único, 5ª edição. 

Editora Método, p. 95, ensina que: “A ideia de interesse de agir, também 

chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade 

da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da 

máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento 

jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em 

sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a 

energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução 
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da demanda.” Dessa forma, sem que a Seguradora tenha analisado 

previamente o pedido de indenização, tem-se por desnecessária a 

propositura da presente demanda por ausência de lesão ou ameaça ao 

direito. Ademais, o Supremo Tribunal Federal passou a considerar a 

exigibilidade do requerimento como condição para o exercício do direito de 

ação, sem que isso configure afronta ao direito de ação (art. 5º, XXXV, 

CF), conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal, senão 

vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) No mesmo sentido é o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça e recentemente pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...)” (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

IMPRESCINDIBILIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR VERIFICADO - 

PRECEDENTE DO STF (RE 631240) - EXTINÇÃO DA AÇÃO (ART. 485, VI, 

DO CPC/2015) - RECURSO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino DJe 08/08/2011).” (TJMT - Ap 83640/2016, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016) “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EMENDA À INICIAL - 

DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO 

PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO N. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR 

CONSTATADO - SENTENÇA NULA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM 

PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em 

juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 

936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 

02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse 

pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar 

que apresente prova da recusa ocorrida administrativamente quando a 

Seguradora se mantém inerte há mais de cinco meses, até porque o 

Plenário deste Supremo Tribunal Federal ressalvou "que a exigência de 

prévio requerimento não se confundiria (…) com o exaurimento das vias 

administrativas”. (Informativo n. 757).” (TJMT - Ap 4186/2017, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIO REQUERIMENTO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DA 

INDENIZAÇÃO – REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO 

JUDICIAL – INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE - 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). 2. Estando suficientemente comprovado o mérito, impõe-se o 

julgamento antecipado da lide. Inteligência do art. 5º da Lei nº 6.194/74.” 

(TJMT - Ap 72622/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) Portanto, 

considerando a inexistência de pedido administrativo, restou evidenciado a 

ausência de interesse processual da parte autora na presente lide, tendo 

em vista a ausência de pretensão resistida ou insatisfeita que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário. Por este viés, carecendo a parte autora 

de interesse processual, outra alternativa não há senão reconhecimento 

da ausência de interesse de agir (art. 485, §3º, CPC), com o consequente 

indeferimento da petição inicial. Posto isso, JULGO extinto o processo sem 

resolução de mérito, com base no inciso VI, do art. 485, do Código de 

Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8º do CPC, do 

Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado, deem-se baixas e 

arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Às providenciais necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005374-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETE DE ARRUDA SARDINHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (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):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005374-35.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JULIETE DE ARRUDA SARDINHA REQUERIDO: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. JULIETE DE 

ARRUDA SARDINHA ajuizou a presente ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais com pedido de liminar de 

religação de energia elétrica em desfavor da empresa ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, aduzindo, em síntese, que é 

titular da Unidade Consumidora n°. 6/615897-6, e que recebeu três faturas 

em sua residência nos valores de R$ 2.097,25 referente ao consumo do 

ano de 2014; R$ 625,74 referente ao consumo do mês de novembro/2016 

e R$ 5.071,78 referente ao consumo do mês de setembro de 2016. Narra, 

contudo, que a residência estava fechada desde o final do ano de 2014, o 

que impossibilitaria a emissão de fatura nos valores cobrados. Atesta, 

ainda, que os valores seriam provenientes de desvio de energia elétrica, 

entretanto não foi realizada nenhuma perícia técnica no relógio-medidor, 

tampouco foi a autora notificada do suposto desvio. Afirma que buscou 

solucionar o impasse extrajudicial, porém sem êxito, pois lhe impuseram a 

obrigação de pagar com os valores das faturas emitidas. Contudo, como 

não possuía recursos financeiros para tanto, a requerida promoveu a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Nesses termos, requereu em liminar o imediato 

restabelecimento do fornecimento de eletricidade da unidade consumidora, 

sob pena de multa diária e, no mérito, requereu seja declarado inexistente 

os débitos apontados na inicial e condenação da requerida ao pagamento 

de danos morais. Ainda, requereu a condenação da requerida a 

restituição em dobro do valor pago a título de parcelamento de dívida. 

Juntou documentos (ids. 4309228 a 4309296). Na decisão de id. 4315884 

o pedido liminar foi deferido. No id. 4649095 a parte autora requereu a 

emenda da inicial para o fim de excluir seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito, o que ficou condicionado a manifestação da parte requerida 

(id. 4804314). Na sequência a parte autora informou que foi surpreendida 

com a fatura do mês de dezembro de 2016, no valor de R$ 590,04, na qual 

estaria sendo cobrado multas e juros referentes as faturas dos anos de 

2014 e 2015, bem como em relação a fatura de janeiro/2017, na qual 

estaria sendo cobrado um parcelamento que desconhece no valor de R$ 

124,66 (id. 4998193). Realizada audiência de conciliação, esta restou 

inexitosa (id. 5521897). Na decisão de id. 5568707 foi acolhida a emenda 

da inicial formulada no id. 4804314 e deferido o pedido liminar de exclusão 

do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Na oportunidade, 

determinou-se que a autora esclarecesse a sua intenção quanto à petição 

de id. 4998193. A requerida apresentou contestação no id. 5856854, que 

veio instruída com documentos, alegando que a cobrança descrita na 
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inicial decorreu de uma inspeção rotineira realizada na unidade 

consumidora de n. 615897, quando foi constatado que o sistema de 

medição do imóvel da autora estava ligado direto sem passar pela 

medição, ou seja, toda a energia consumida no imóvel não era registrada 

pelo equipamento de medição. Em uma nova inspeção foi constatado 

novamente que a autora captava energia de forma irregular, sendo que 

nesta ocasião percebeu-se que havia um desvio no ramal de entrada, 

fazendo com que uma menor quantidade do produto passasse pelo 

equipamento de medição. Em uma terceira inspeção, constatou-se mais 

uma irregularidade, de modo que por conta dessas inspeções foram 

emitidas as faturas questionadas pela autora. Salienta que os termos de 

ocorrência emitidos pelos funcionários da requerida não constituem em 

simples ato unilateral, mas sim ato administrativo editado por 

concessionária de serviço público que goza de presunção de veracidade 

e legitimidade. Insurgiu em face do pedido de danos morais e de repetição 

de indébito, requerendo, por fim, a improcedência dos pedidos iniciais. No 

id. 6690926 a parte autora pugnou pela emenda da inicial a fim de que 

fosse declarada a inexigibilidade da dívida inserta na fatura no valor de R$ 

590,04, referente ao mês de dezembro/2016. A isso, determinei que a 

parte requerida manifestasse, a qual discordou do pedido de emenda (id. 

6719372), culminando, assim, no indeferimento do pedido de emenda na 

decisão de id. 6743795. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação no id. 6712327. Na decisão de id. 9609202 o processo foi 

saneado, oportunidade em que os pontos controvertidos foram fixados e 

determinada a produção de prova pericial, com ônus a ser suportado pela 

requerida. Apresentada a proposta de honorários, a parte requerida 

desistiu da perícia (id. 10450289). Após os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Decido. De entrada, homologo a desistência da prova pericial 

determinada nos autos. Nesse compasso, o deslinde da controvérsia não 

carece da produção de outras provas, e atento aos princípios da 

brevidade e economia processual, passo ao julgamento da causa. Do 

mérito O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a 

parte autora é responsável pelos débitos nos valores de R$ 2.097,25, R$ 

5.071,78 e R$ 625,74 referente à recuperação de consumo dos períodos 

de 10/2013 a 08/2014, 03/2015 a 06/2016 e 08/2016 a 09/2016, 

respectivamente, apuradas a partir de vistoria realizada pela requerida no 

medidor de consumo da UC em nome da requerente. Pois bem, ao 

compulsar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em 

questão foi vistoriado em três oportunidades, quer seja, 28.08.2014, 

08.07.2016 e 09.09.2016 (ids. 5856882, 5856891 e 5856922). Conquanto 

a requerida tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da autora, 

certo é que esta não foi devidamente cientificada de tal procedimento, 

conforme se observa dos Termos de Ocorrência e Inspeção juntados nos 

ids. 5856882, 5856891 e 5856922, de modo que pudesse impugná-lo na 

ocasião da sua realização, ou ao menos tomar conhecimento do 

procedimento administrativo realizado. Portanto, a vistoria levada a efeito 

pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo 

se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito 

que justificasse a recuperação de consumo. Devo ainda consignar que a 

presunção do Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas 

relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o 

acompanhamento da parte adversa, como ocorreu no caso concreto. 

Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria 

realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua 

impugnação, principalmente, quando não foram observados os princípios 

constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, 

vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial proferido recentemente 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: “RAC - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO 

APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA 

ELÉTRICA - OFENSA AO CONTRADITÓRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA 

- COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - 

AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA 

NEGATIVAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A existência de 

fraude no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da 

ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de 

fiscalização, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica 

não faturado. 2 - No caso concreto, conquanto notificado da inspeção no 

medidor da unidade consumidora, o consumidor não teve acesso à cópia 

do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade n. 569488, sendo 

pretendido no direito ao contraditório. Cobrança sumária indevida. (TJMT - 

Ap 93704/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 

27/11/2017) Assim, não se pode impor a requerente o pagamento dos R$ 

2.097,25, R$ 5.071,78 e R$ 625,74 referente à recuperação de consumo 

dos períodos de 10/2013 a 08/2014, 03/2015 a 06/2016 e 08/2016 a 

09/2016, respectivamente, devendo tais débitos serem declarados 

inexistentes em decorrência dos fatos acima narrados. Da restituição em 

dobro No que tange ao pedido de devolução em dobro da quantia 

correspondente ao parcelamento (R$ 124,66) cobrado na fatura de valor 

de R$ 2.097,25, tenho que o mesmo não merece ser acolhido. É cediço 

que para a configuração da repetição do indébito em dobro por parte do 

consumidor é necessário o preenchimento de dois requisitos objetivos, a 

cobrança indevida e o pagamento pelo consumidor do valor indevidamente 

cobrado, conforme dispõe o parágrafo único do art. 42 do CDC. Dito isso, 

entendo que não há, neste caso, direito a repetição do indébito, já que não 

houve pagamento do valor questionado, inclusive a própria autora 

informou na inicial que não possuía condições financeiras de quitar as 

faturas consideradas abusivas, o que levou a suspensão do fornecimento 

de energia. Assim, só se restitui aquilo que foi pago. Se não houve 

pagamento, não há restituição e, menos ainda, em dobro. Do dano moral 

Destarte, à guisa destes fatos, a cobrança indevida de valores, com a 

consequente suspensão do fornecimento de energia, deve ser 

considerado ato ilícito, cumprindo a requerida arcar com a correspondente 

indenização por danos morais, desmerecendo qualquer importância ao 

elemento culpa, haja vista que a responsabilidade do agente, nesta 

hipótese, é evidentemente objetiva, como prescreve o art. 14 do CDC. “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.” No caso 

versando, é indubitável que esse fato, aliado ao descaso da requerida, ao 

deixar a requerente ilicitamente sem energia elétrica, não acarretou 

apenas transtornos e mero incômodo que possam ser chamados de 

simples percalços da vida comum. Alie-se a isso, o fato de a parte 

requerida ter incluído o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito 

por fatura considerada ilegal. Dessa forma, diante deste cenário, entendo 

que a má prestação de serviço pela concessionária, colocando a autora 

em situação de vulnerabilidade, caracteriza ato ilícito passível de 

indenização por dano morais, devendo assim, o pleito da autora ser 

acolhido. Assim, reconhecida a existência do dano moral experimentado 

pela autora, cumpre-me, agora, examinar somente a fixação do seu valor. 

Nesse ponto, mister se faz examinar os critérios para se aferir o valor 

indenizatório devidos dos danos morais, uma vez que a apuração do 

quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica e por vezes dificílima 

de enfrentar, de sorte que a doutrina e a jurisprudência ainda não 

construíram critérios objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o 

renomado civilista Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do dano 

moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado 

permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) 

causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, 

tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de 

espírito e felicidade, em conseqüência da lesão” (in, Perdas e danos”, Aide 

Editora, p. 15). Nestes termos, atento às circunstâncias do caso concreto, 

eis que reconhecida a responsabilidade da requerida, consoante acima já 

explanado, considerando as condições econômico-financeiras da parte 

autora e da requerida, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi pequena, tenho que a quantia 

equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais mostra-se 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento da 

parte autora e tampouco o empobrecimento da parte requerida, tendo, sim, 

o caráter coercitivo e pedagógico. Isto exposto, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a 

inexigibilidade das faturas de energia elétrica nos valores de R$ 2.097,25 

com vencimento em 29.12.2014; R$ 5.071,78 com vencimento em 

30.08.2016 e R$ 625,74 com vencimento em 24.11.2016; bem como 

condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da requerente, cujo valor 

deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo 

índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% 
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a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data da 

suspensão do fornecimento de energia. Em consequência, resolvo o 

mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Outrossim, por 

consequência, convalido a liminar deferida nos autos. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e na verba honorária, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ante a natureza da causa, 

que não exigiu dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos 

profissionais, do local da prestação dos serviços e do tempo despendido 

(CPC - §2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento 

voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não 

havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao 

arquivo. P. I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006208-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT0012007A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT0007504A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006208-04.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: ADRIANO SALES REQUERIDO: VALERIANO FRANCISCO DE 

SALES Vistos, etc. Adriano Sales ingressou com a presente tutela 

provisória em desfavor de Valeriano Francisco de Sales, todos 

devidamente qualificado nos autos. Determinada a emenda da petição 

inicial (Id. 10923149) a parte autora não atendeu ao comando judicial, 

aportando apenas petição acerca da interposição de agravo de 

instrumento (Ids. 11032738, 11032833). Os autos me vieram conclusos 

para decisão. É o relatório. Decido. Pois bem, vejo que depois de 

oportunizada a emenda da petição inicial, a parte autora não atendeu 

satisfatoriamente ao comando judicial, permanecendo inerte quanto à 

determinação. Portanto, diante da inércia da parte autora para sanar as 

irregularidades apontadas no Id. 10923149, inexiste alternativa senão 

indeferir a petição inicial, com fundamento no parágrafo único, artigo 321, 

do Código de Processo Civil. Posto isso, indefiro a petição inicial e extingo 

o processo sem resolução de mérito, com espeque no inciso I, artigo 485, 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem condenação 

ao pagamento de honorários advocatícios por insubsistir contenciosidade, 

considerando que a contestação de Id. 12087708 foi apresentada 

extemporaneamente, antes mesmo do ato citatório. Transitada em julgado 

dê-se baixa dos autos com as anotações de estilo. P.I. Cumpra-se. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006544-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAELMA ALVES MOTA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES OAB - MT0013975A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006544-08.2017.8.11.0002 

AUTOR: MAELMA ALVES MOTA ROCHA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. 

Vistos etc., Maelma Alves Mota propôs ação declaratória de inexistência 

de débito c/c indenização por danos morais em face de Telefônica Brasil 

S/A, aduzindo, em suma, que ao tentar efetuar compras no comércio, foi 

impedida de finalizar o negócio pelo fato de constar uma restrição em seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), apontamento 

este feito pela requerida referente ao contrato de nº 0241756972, no 

importe de R$ 154,64 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e 

quatro centavos). Assevera que, a restrição é totalmente indevida, pois 

nunca utilizou serviços ou adquiriu produtos da requerida, ressalta não ter 

nenhum vínculo com a ré. Aduz, não ter recebido a comunicação prévia 

que seu nome iria para o cadastro de proteção ao crédito, tentou por 

várias vezes entrar em contato com a requerida, porém sem sucesso. 

Diante do abalo de crédito indevido e suportado, que além de ter sido 

impedida de realizar compras no comércio, vem apresentado publicamente 

como “caloteiro”, havendo a configuração do dano moral. Requer a 

condenação da requerida a título de danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). No Id. 9659717 foi deferida a inversão do ônus 

da prova. No Id. 10339654 foi realizada audiência de conciliação, a qual 

restou inexitosa, mediante ausência da parte autora. Apesar de 

devidamente citada conforme AR de Id. 10233194, a requerida quedou-se 

inerte, conforme certidão de Id. 11523019, vindo-me os autos conclusos 

para deliberação. No despacho de Id. 11861319, foi determinado a parte 

autora que comprovasse eventual distribuição de demandas questionando 

as demais negativações existente em seu nome, sendo que esta 

manifestou-se no Id. 11927429. É o breve relatório. Decido. Cumpre anotar 

que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado 

da lide, nos termos do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista a revelia da requerida e as provas documentais já 

aportadas aos autos. Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, 

que o ônus da prova incumbe: “I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de 

seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo 

ou extintivo do direito do autor”. Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem: “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo 

com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a 

alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao 

réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar 

conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é 

realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Logo, ao demandante, é 

necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e ao 

requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do 

autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que 

dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por força da 

revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos 

narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e 

pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito 

deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de 

veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias 

dos autos. Pois bem, no caso concreto, pretende a parte requerente a 

declaração de inexistência da dívida descrita no extrato de Id. 9598420, no 

valor de R$ 154,64 (cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro 

centavos), referente ao contrato nº 0241756972, uma vez que alega 

nunca ter mantido qualquer transação comercial com a parte requerida 

capaz de gerar o suposto débito. Analisando detidamente os autos 

verifico que não há provas da existência de uma relação jurídica entre as 

partes, que justificasse a dívida pendente em desfavor da autora. Isso 

porque, instaurado o contraditório com a citação da requerida, que 

permaneceu inerte, inexistiu mudança fática e jurídica que tivesse, ao 

menos, o condão de refutar ou mesmo contrariar o suporte probatório 

anteriormente constituído quando do deferimento da liminar. Neste 

contexto, força reconhecer que inexiste qualquer relação jurídica entre o 

requerente e a requerida e, havendo provas de que o requerente não se 

beneficiou com os serviços prestados pela requerida, a dívida perde o seu 

caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Portanto, sem maiores 

delongas, o contexto alhures demonstrado impõe seja a dívida descrita no 

extrato de Id. 9598420, no valor de R$ 154,64 (cento e cinquenta e quatro 

reais e sessenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 

0241756972, declarada inexistente, bem como excluída a restrição 

creditícia havida em relação ao referido valor. No que tange aos danos 

morais, dúvida não há, também, quanto ao fato de que a conduta da 

requerida foi ilícita, havendo violação à honra da autora com a negativação 

indevida de seu nome. O renomado doutrinador S.J. de Assis Neto, ao 

conceituar o Dano Moral elucida: "É a lesão ao patrimônio jurídico 

materialmente não apreciável de uma pessoa. É a violação do sentimento 

que rege os princípios morais tutelados pelo direito"[1]. Com efeito, a 

ocorrência de restrição indevida em nome da autora caracteriza dano 

moral. Assim, estando demonstrado que a conduta da requerida para com 

a autora foi ilícita, pois negativou o nome da parte autora em decorrência 

de conta inexistente, e que o dano moral por ela sofrido decorreu destes 

atos, tenho como configurada a obrigação de indenizar (CC – arts. 186 e 
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927). A propósito do tema, destaco a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INSCRIÇÃO 

INDEVIDA NO SPC. DANO PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO. 

CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. CONTROLE PELO STJ. (...) II - A exigência de 

prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da existência de 

inscrição ou mantença indevida do nome do suposto devedor no cadastro 

de inadimplentes. III - O arbitramento do valor indenizatório por dano moral 

se sujeita ao controle desta Corte. E, inexistindo critérios determinados e 

fixos para a quantificação do dano moral, recomendável que sejam 

atendidas as peculiaridades do caso concreto. Recurso especial provido". 

(STJ, 3ª Turma, REsp. n. 303888, Rel. Ministro Castro Filho, j. em 20/11/03, 

pub. 28/6/04, p. 300). “DIREITO CIVIL. DANO MORAL. REGISTRO INDEVIDO 

EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A jurisprudência desta Corte está 

consolidada no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento 

por dano moral, prevalece a responsabilização do agente por força do 

simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do 

prejuízo em concreto, ao contrário do que se dá quanto ao dano material. 

O valor arbitrado a título de danos morais, contudo, revela-se exagerado e 

desproporcional às peculiaridades da espécie. Recurso parcialmente 

conhecido e, nessa parte, provido" (STJ, 4ª Turma, REsp. n. 556745, Rel. 

Ministro Cesar Asfor Rocha, j. em 14/10/03, publ. 15/12/03, p. 319). 

Portanto, reconhecida a existência de dano moral causada a autora, uma 

vez que além da inclusão ao SPC/Serasa ser indevida, a requerente 

comprovou a distribuição das demandas quanto as demais negativações 

(Id. 11927429). Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA - 

FALSÁRIO - CADASTRO DE INADIMPLENTES - SÚMULA 385 DO STJ - 

INAPLICABILIDADE - DANO MORAL - EXISTÊNCIA. Presume-se a lesão a 

direito de personalidade e, portanto, existência de danos morais, nos 

casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de 

inadimplentes. A súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça não é 

aplicável aos casos em que o consumidor comprova nos autos estar 

impugnando judicialmente as preexistentes inscrições de seu nome no 

cadastro de restrição ao crédito. A fixação da indenização por danos 

morais deve ser realizada com razoabilidade e proporcionalidade, 

levando-se em consideração o ajuizamento de outras demandas pelo 

demandante.” (TJ-MG - AC: 10194120050936001 MG , Relator: Estevão 

Lucchesi, Data de Julgamento: 18/07/2014, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2014) Portanto, mister se faz examinar 

os critérios para se aferir o valor indenizatório devidos dos danos morais, 

uma vez que a apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria 

polêmica e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. A apuração do quantum do dano moral trata-se de matéria polêmica 

e por vezes dificílima de enfrentar, de sorte que a doutrina e a 

jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para 

tanto. Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Marmitt, os 

elementos integrantes do Dano Moral são: “a) modificação para pior no 

estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda 

do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente 

na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma 

diminuição no estado de espírito e felicidade, em conseqüência da 

lesão”[2]. Neste contexto, em observância aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições 

econômicas financeiras da parte autora e da requerida e os transtornos 

sofridos pelo autor, bem como considerando que pelas provas contidas 

nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a 

título de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Em 

suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da 

indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o 

empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do 

colendo Superior Tribunal de Justiça, “dupla função reparatória e 

penalizante[3]” e a conduta arbitrária do requerido foi grave, motivo porque 

deve ser reprimida pelo Poder Judiciário. Pelo exposto, julgo parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito descrito 

no extrato de Id. 9598420, no importe de 154,64 (cento e cinquenta e 

quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente ao contrato nº 

0241756972, da requerente Maelma Alves Mota Rocha para com a 

requerida Telefônica Brasil S/A, bem como condenar a requerida a pagar à 

autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cujo valor deverá ser 

corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, 10/07/2017 – Id. 

9598420. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015. Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), a 

fim de que procedam com a baixa da restrição acima declarada 

inexistente. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento das despesas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, diante do lapso de tempo decorrido até aqui, 

pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC/2015 - § 

2º, do art. 85). Transitado em julgado, aguarde o cumprimento voluntário 

da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o qual, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo. P.I. 

Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Dano 

Moral - Aspectos Jurídicos, Editora Bestbook, 1ª edição, segunda tiragem, 

1.998. [2] in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [3] RSTJ 33/513 - Resp. 

3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio 

Santos.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000553-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SOARES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CASSILDA THOME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1000553-85.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSE SOARES FILHO REQUERIDO: CASSILDA THOME 

Vistos, etc. JOSÉ SOARES FILHO propôs a presente ação de indenização 

por danos morais em desfavor de CASSILDA THOMÉ, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é responsável pela 

igreja erigida no imóvel situado à Rua 26, q. 36, lote 12, nesta cidade, cuja 

posse do imóvel foi objeto de ação possessória manejada pela requerida, 

que restou julgada improcedente. Narra que, a despeito disso, a requerida 

insiste em perturbar o exercício da posse sobre o imóvel, ora promovendo 

o desligamento da energia no local, fato este objeto de ação própria, ora 

realizando falsa denúncia no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia-CREA, sob o argumento de que no local estaria sendo 

executada uma obra sem participação de um profissional legalmente 

habilitado, o que é o objeto da presente ação. Afirma que precisou 

contratar um advogado para que elaborasse defesa técnica, pois não 

havia obra em andamento no local, mas sim uma pintura no local. Diante da 

humilhação sofrida, propôs a presente ação a fim de que a requerida seja 

condenada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00, 

além de danos materiais no valor de R$ 1.700,00. Com a inicial vieram 

documentos. Determinada a emenda da inicial, a parte autora atendeu o 

comando judicial no id. 1666186. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou inexitosa (id. 3663212). A requerida apresentou contestação no id. 

4159140, que veio acompanhada de documentos, alegando preliminar de 

ilegitimidade ativa. No mérito disse que é a legitima proprietária do imóvel 

localizado à Rua 26, q. 36, lote 12, nesta cidade e que sofreu esbulho do 

imóvel por parte da igreja, motivo porque diligenciou até a concessionária 

de energia elétrica e solicitou o cancelamento do fornecimento de energia 

no local. Prossegue afirmando que na sentença proferida na ação em que 

a requerida e a Igreja Batista Nova Vida são litigantes restou consignando 

que não poderia ser realizado qualquer tipo de modificação ou qualquer 

outro tipo de construção no imóvel litigioso, contudo diante da conduta da 

igreja de alterar a estrutura do imóvel, adotou as medidas necessárias 

para dar efetividade a sentença e promoveu a denúncia da obra nos 

órgãos de vistoria. Por fim, insurgiu em face dos pedidos de dano material 

e moral, pugnando pela improcedência dos pedidos inicial, na hipótese de 

superação da preliminar. Impugnação a contestação encartada no id. 

4642883. Instadas as partes para manifestarem acerca das provas que 

pretendiam produzir, elas requereram a produção de prova oral (id. 

4933184 e 5013790). Os autos vieram conclusos. Eis o que merecia ser 

relatado. Decido. Da preliminar de ilegitimidade ativa Sustenta a requerida 

que o autor é parte ilegítima para demandar em juízo, pois a pretensão 
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reparatória esta adstrita a uma denúncia realizada em face da Igreja 

Batista Nova Vida, CNPJ n. 10.655.719/0001-14, quem de fato detém a 

posse do imóvel, ou seja, em face da pessoa jurídica de direito privado e 

não da pessoa física, o pastor ou seu representante legal. Nesse esteio, 

após detida leitura dos fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a 

pretensão, bem como o acervo probatório constante dos autos, percebo 

que o autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente lide. A 

legitimidade ativa, que confere a capacidade postulatória, decorre do 

interesse da parte em formular pretensão em juízo que, necessariamente, 

deve advir de uma relação jurídica entre as partes litigantes. A respeito, 

preleciona com maestria o doutrinador Humberto Theodoro Júnior: 

“Legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos 

interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse 

afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou 

resiste à pretensão” (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 34ª, ed, p. 

51). Volvendo-me ao caso dos autos, nota-se que a denúncia efetuada 

pela requerida de suposta irregularidade na obra que estava sendo erigida 

no imóvel situado à Rua 26, q. 36, lote 12, nesta cidade, e motivadora da 

presente ação, foi efetuada em desfavor da Igreja Batista Nova Vida e não 

em face do autor, tanto é que a defesa administrativa/técnica foi 

promovida também pela Igreja Batista, conforme documento de id. 

1596881. Conquanto o recibo de pagamento esteja em nome do autor, isso 

se dá pelo fato dele ser o representante da Igreja e nessa qualidade 

promover os pagamentos correlatos à administração da entidade. Deste 

modo, o autor falece de legitimidade ativa ad causam para aforar esta 

ação, pois os alegados danos descritos na inicial estão relacionados à 

eventual prejuízo suportado pela Igreja Batista, cuja personalidade jurídica 

não se confunde com a do autor. Assim, considerando que a ninguém é 

dado o direito de pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18/CPC), é de 

se reconhecer a ilegitimidade da parte autora para figurar na presente. 

Com essas considerações, reconheço a ilegitimidade ativa do autor para 

figurar em Juízo, pelo que julgo extinto o processo, sem o julgamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, inciso VI, do Código de Processo Civil. 

Condeno o autor ao pagamento das despesas judiciais e honorários 

advocatícios, fixados estes no importe de 10% sobre o valor da causa 

(art. 85, § 2º, CPC), cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto 

em lei, uma vez que beneficiário da justiça gratuita. Transitada em julgado 

a sentença, arquive-se com baixa dos autos na distribuição, com as 

anotações de estilo e as cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o 

desarquivamento do feito a requerimento de qualquer das partes, sem 

ônus, durante o prazo do artigo 475-J, parágrafo quinto, do Código de 

Processo Civil. P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001379-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA DE SOUZA (REQUERENTE)

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: 1001379-43.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: VANESSA DE SOUZA Vistos etc. Vanessa de Souza 

propõe a presente ação de retificação de registro civil de nascimento, 

objetivando a retificação de seu registro de nascimento. Aduz a 

requerente que na oportunidade da lavratura de seu assento de 

nascimento não recebeu o sobrenome da sua genitora MOIA, por motivos 

que alega desconhecer. Nesses termos, pugna pela retificação do registro 

de nascimento para incluir o sobrenome “Moia”. A inicial foi instruída com 

os documentos de Id. 11723697 a 11896532. Em seguida o Ministério 

Público manifestou pela procedência do pedido formulado pela autora 

constante no Id. 12024747, vindo-me os autos conclusos para 

deliberação. É o relatório. Decido. Como visto, pretende a requerente que 

seja retificada a sua Certidão de Casamento, a fim de incluir o sobrenome 

de sua genitora “Moia”. Pois bem, analisando os autos, verifico a 

plausibilidade da pretensão da requerente, mesmo porque os documentos 

que instruíram o feito, comprovam as alegações descritas na inicial. O 

direito da autora à retificação de seu registro de nascimento é 

inquestionável, sendo a via eleita adequada à pretensão. Os direitos da 

autora estão previstos nos artigos 109, § 4º da Lei de Registro Público: 

“Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou retifique 

assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e 

instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o 

ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo 

de 5 (cinco) dias, que correrá em cartório. (Alterado pela 

L-006.216-1974). § 4º - Julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que 

se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o 

assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que 

devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do 

novo assentamento”. Sendo assim, tenho como suficientes, neste ponto, 

os motivos apresentados pela autora que, por sua vez, foram 

comprovados pelos documentos juntados aos autos, cumprindo-se, dessa 

forma, o arquétipo do art. 109, da Lei de Registro Público. Posto isso, julgo 

procedente e determino a retificação na Certidão de Casamento da 

requerente registrada no Cartório de Paz e Notas do Coxipó da Ponte 

(Cartório Xavier de Matos) de Cuiabá - MT, matrícula nº. 0653750155 2004 

2 00051 286 0015508 58, para retificar o nome da autora passando a 

constar como “Vanessa Moia de Souza”, no lugar de “Vanessa de 

Souza”, transladando-se o respectivo Mandado de Retificação que ficará 

arquivado. Outrossim, condiciono a expedição do pertinente Mandado (Lei 

N.º 6.015, 31.12.73 – §4º, art. 109), à contra-entrega pelo autor da 

Certidão de casamento Original (id. 11896499), cujo cumprimento deverá 

ser informado nos autos, anotando-se os benefícios da Justiça Gratuita. 

Sem custas, por tratar-se de justiça gratuita. Transitada em julgado, 

arquive-se, com as cautelas de praxe. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001037-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE LUIZA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR OAB - MT14954/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: 1001037-32.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: JOSIANE LUIZA DE OLIVEIRA Vistos etc. Josiane Luiza De 

Oliveira propôs ação de retificação de registro civil, argumentando, em 

síntese, que devido o seu desejo de contrair matrimônio buscou o Cartório 

de Registro Civil para fazer os procedimentos necessários, quando 

informaram que não seria possível devido os documentos de identidade 

estarem divergentes do nome registrado no 2º Serviço Notarial e Registral 

de Várzea Grande. Assim, constatou que o seu sobrenome foi grafado de 

forma equivocada, uma vez que ao invés de constar Josiane Luiza De 

Oliveira (correto), consta Josiane Luzia De Oliveira. Destarte, pugna pela 

Retificação do seu sobrenome de JOSIANE LUZIA DE OLIVEIRA para 

JOSIANE LUIZA DE OLIVEIRA. O Ministério Público manifestou pela 

procedência do pedido formulado pela autora (Id. 12025371). Após, os 

autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. Como visto, pretende a 

autora a retificação de seu registro de nascimento, para que seja corrigido 

seu sobrenome de JOSIANE LUZIA DE OLIVEIRA para JOSIANE LUIZA DE 

OLIVEIRA. Em análise dos autos, verifico que o pedido é procedente, 

tendo em vista que houve equívoco no ato de registrar a grafia do 

sobrenome, conforme restou comprovado através dos documentos que 

instruem a inicial, em especial da certidão de nascimento original (Id. 

11746633), seus documentos pessoais (Ids. 11746632, 11746634, 

11746635, 11746637) com a 2ª via da certidão de nascimento que está 

com sobrenome incorreto (Id. 11746636). Ademais, os documentos 

encartados aos autos demonstram a inexistência de prejuízo na 

retificação do prenome da requerente. Logo, as provas colacionadas aos 

autos, comprovam o erro no registro do seu sobrenome, cumprindo-se, 

dessa forma, o arquétipo do art. 109, da Lei de Registros Públicos (Lei N.º 

6.015/1973), de modo que a Retificação pretendida é medida que se 

impõe. A propósito do tema, colho o seguinte aresto: “REGISTRO CIVIL. 

DATA DE NASCIMENTO. ERRO. CERTIDÃO DE BATISMO. Ficando 

demonstrada a ocorrência de erro na lavratura do registro civil de 

nascimento, é cabível promover a sua retificação. Inteligência dos art. 109 
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e seguintes da Lei de Registros Públicos. Recurso desprovido.”[1] 

Portanto, comprovados os requisitos formadores da espécie, a 

procedência do pedido, com a retificação pretendida é medida que se 

impõe. Posto isto, julgo procedente o pedido inicial e determino a 

retificação na certidão de nascimento da requerente lavrada na matrícula 

sob o nº 065136 01 55 1982 1 00016 073 0017566 04 no 2º Serviço 

Notarial e Registral de VÁRZEA GRANDE – MT, para retificar o seu 

sobrenome para constar JOSIANE LUIZA DE OLIVEIRA no lugar de 

JOSIANE LUZIA DE OLIVEIRA, transladando-se o respectivo Mandado de 

Retificação que ficará arquivado. Condiciono a expedição do pertinente 

Mandado (Lei N.º 6.015, 31.12.73 – §4º, art. 109), à contra entrega pela 

autora da Certidão de nascimento Original na Secretaria deste Juízo, a 

qual deverá ser arquivada conforme disposição do §2º, do art. 425, do 

CPC, cujo cumprimento deverá ser informado nos autos, anotando-se os 

benefícios da Justiça Gratuita. Sem custas, por tratar-se de justiça 

gratuita. Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas de praxe. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] ApC N.º 

70017837469, 7ª Câmara Cível, TJRS, Relator: Sérgio Fernando de 

Vasconcellos Chaves, Julgado em 28/02/2007.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001084-74.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSALINA DOS SANTOS SILVA OAB - 926.181.381-04 (CURADOR)

ALESSANDRA BESSA MIRACHI OAB - MT0015119S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ZULEIK COSENDEY LOYOLA RONDON (REQUERIDO)

Z. C. LOYOLA RONDON EIRELI - ME (REQUERIDO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001084-74.2016.8.11.0002 

REQUERENTE: JOAO ESPIRITO SANTO DA SILVA CURADOR: ROSALINA 

DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO 

DE COLCHOES LTDA., Z. C. LOYOLA RONDON EIRELI - ME, ZULEIK 

COSENDEY LOYOLA RONDON Vistos, etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos morais movida por João Espírito Santo da Silva em 

desfavor de Nipponflex Indústria e Comércio de Colchões Ltda. e Z.C. 

Loyola Rondon Eirelo - ME. Após o trânsito em julgado da sentença os 

requeridos compareceram aos autos e informaram o depósito da quantia 

fixada a título de danos morais imposta na sentença (ids. 10347003 e 

10812371). Em seguida a parte autora manifestou concordância com os 

valores depositados em juízo e requereu a expedição de alvará em seu 

favor (id. 11819304). 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 pelas partes requeridas serviram para adimplir o 

débito, conforme se observa nos ids. 10347003 e 10812371. Posto isso, 

declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos 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. Por fim, determino aos requeridos que 

promovam a entrega junto a Secretaria deste Juízo da via original da nota 

fiscal juntada no id. 10296921, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

posterior retirada pela parte autora. Após, o trânsito em julgado deem-se 

baixas e arquivem-se. P.I.C. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004600-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR JOSE SPANHOLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLETE SIQUEIRA OAB - RO3778 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

TEREZINHA FATIMA CORREA SPANHOLI OAB - 790.661.431-34 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004600-05.2016.8.11.0002 

AUTOR: MOACIR JOSE SPANHOLI RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Vistos, etc. ESPÓLIO DE MOACIR JOSÉ SPANHOLI 

promove a presente ação de obrigação de fazer c/c cobrança em 

desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIMENTO S/A, aduzindo, que o de 

cujus Moacir faleceu em 17.08.2015, motivando a abertura de inventário 

quando a inventariante ao solicitar certidão negativa junto à Secretaria de 

Fazenda do Estado de Mato Grosso foi surpreendida com a informação de 

dívidas de IPVA relacionada ao veículo GM/Celta 2001/2001, placa JZI 

7927, que havia sido transferido ao banco requerido no ano de 2008. 

Narra que manteve contado com o banco requerido, sendo informado que 

o veículo havia sido alienado, mediante arredamento mercantil, para 

terceira pessoa que não teria promovido a transferência do bem para seu 

nome e que por isso não iriam quitar os débitos em abertos. Aduz que 

para não cessar o andamento do inventário, optou por pagar os IPVA’s em 

atrasos relativos aos anos de 2011 a 2016, no valor de R$ 2.342,35, 

contudo em consulta ao sitio do DETRAN observou que o veículo 

encontra-se apreendido e sobre ele recai multas por infração de trânsito e 

débitos decorrentes do licenciamento anual de 2012 a 2016, bem assim 

seguro DPVAT de 2015 a 2016. Assim, após expor suas razões jurídicas, 

promove a presente ação objetivando seja o requerido compelido a 

promover a transferência do veículo para seu nome, bem como seja 

condenado a ressarcir o valor pago a título de IPVA no importe de R$ 

2.459,64 e ao pagamento do licenciamento anual, do seguro obrigatório do 

DPVAT e multa de trânsito em aberto junto ao DETRAN. Ainda, pugnou 

para que o requerido seja obrigado a providenciar a baixa de qualquer 

gravame em nome do de cujus junto ao DETRAN e Secretaria de Fazenda 

do Estado de Mato Grosso. A inicial veio instruída com documentos (ids. 

3697649 a 3697783). O banco requerido apresentou contestação no id. 

5878290 alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito disse que 

os fatos descritos na inicial decorreram de negligência do próprio de cujus 

que deixou de informar a venda do veículo aos órgãos de trânsito. 

Pontuou, ainda, que apenas realizou o financiamento, que tinha como 

garantia o veículo, de modo que competia ao novo adquirente realizar a 

transferência do veículo. No tocante ao dano material afirmou que não 

consta nos autos qualquer comprovação da sua ocorrência, requerendo, 

assim, a improcedência dos pedidos iniciais. Realizada audiência de 

conciliação, esta restou inexitosa (id. 5898722). Impugnação à 

contestação apresentada no id. 6782498. Intimadas as partes para 

manifestarem acerca da produção de provas, apenas a autora manifestou 

no id. 9065987, requerendo o julgamento antecipado da lide. Os autos 

vieram conclusos. É o relato. Fundamento e decido. Passo ao julgamento 

antecipado da lide com fulcro no art. 355, inciso I, do CPC, por entender 

que o processo encontra-se pronto para a prolação da sentença, não 

havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, 

eis que a matéria de fato encontra-se satisfatoriamente corroborada por 

documentos aliado ao fato que as partes não postularam pela produção de 

nenhuma outra prova. Da preliminar de ilegitimidade passiva Aduz o 

requerido que o veículo em questão “foi objeto de arrendamento e não se 

trata de bem de uso”, de modo que a responsabilidade pela transferência 

dos documentos é do comprador/arrendatário, de acordo com o art. 123 

do CTB, como também era do vendedor Moacir de comunicar a venda ao 

órgão de trânsito, providências estas que não foram adotadas, não 

podendo assim a contestante ser responsabilizado por conduta alheia. 

Pois bem, vejo que a presente preliminar se confunde com o mérito e com 

ele será analisado. Do mérito Pois bem, pretende o autor com a presente 

ação compelir o requerido a efetuar a transferência do veículo GM/Celta 

2001/2001, placa JZI 7927 para seu nome e providenciar a baixar de 

qualquer gravame junto ao DETRAN e a Secretaria de Fazenda do Estado 

de Mato Grosso, bem como que seja o requerido condenado a ressarcir 

os valores pagos a título de IPVA e ao pagamento dos valores em aberto 

referente ao licenciamento anual, seguro obrigatório e multas de trânsito. 

O requerido, a seu turno, nega a responsabilidade lhe atribuída sob o 

argumento de que competiria ao terceiro adquirente do imóvel 
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(arrendatário) e ao próprio autor a responsabilidade pela transferência do 

veículo, assim como dos encargos correlatos. Nesse ensejo, impede 

registrar que, no caso de alienação e transferência de veículo, o Código 

de Trânsito Brasileiro prevê expressamente, em seu art. 123, inciso I, § 1º, 

134, as providências necessárias a serem tomadas pelo adquirente, a 

saber: “Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de 

Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade; § 1º No caso 

de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as 

providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado 

de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as 

providências deverão ser imediatas.” Vê-se, pois, que ao adquirente 

(novo proprietário) compete a obrigação de promover a transferência do 

veículo para o seu nome no prazo de 30 dias após a compra e venda 

negociada. Volvendo os olhos ao caso versando, tem-se por certo que o 

veículo em questão foi alienado em favor do banco requerido, pois a 

“autorização para transferência de veículo” foi firmada em seu nome (id. 

3697681), o que, por si só, o legitima para figurar no polo passivo da lide. 

Além do que, o fato de a instituição financeira ter promovido a venda do 

bem para terceiro, não a exime da responsabilidade lhe atribuída, pois lhe 

competia primeiramente promover a transferência da propriedade do 

imóvel para seu nome, como alude o art. 123, I, § 1º, do CTB, para então 

promover a venda ao arrendatário, especialmente para evitar a celeuma 

descrita na peça exordial. Deixando de promover a transferência para seu 

nome, no tempo e modo avençado, conforme consta na “autorização de 

transferência do veículo”, o requerido assumiu os riscos da sua venda 

para terceiros. De tal forma, não há como o requerido se escusar da 

obrigatoriedade de transferir a titularidade do veículo para o seu nome, 

porquanto o veículo lhe foi alienado ainda no ano de 2008. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO- 

OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR- MULTA – (...) - Nos termos do art. 123 do 

CTB, é do adquirente do veículo a responsabilidade pela sua transferência 

junto ao órgão competente. - (...).” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.047355-4/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 03/09/2015, publicação da súmula em 14/09/2015) 

Nestas condições, comprovado “quantum satis” os pressupostos 

informadores da espécie, impõe-se a procedência do pedido de obrigação 

de fazer consistente em compelir o requerido a transferir do veículo 

GM/Celta 2001/2001, placa JZI 7927 para o seu nome. Entretanto, não há 

como acolher o pedido que visa obrigar o requerido a “providenciar a 

baixa de qualquer gravame em nome do de cujus junto ao DETRAN e 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso”, por ser genérico, sem 

especificação do que seria o tal gravame e sem provas de há 

efetivamente uma restrição. Consta, apenas, nos referidos órgãos as 

anotações provenientes dos tributos e taxas inerentes ao veículo em 

questão, cuja situação será solvida com a transferência acima autorizada. 

Das perdas e danos Pretende o autor o reembolso da quantia de R$ 

2.342,35 referente ao pagamento do IPVA do veículo descrito na inicial 

atinente aos anos de 2011 a 2016, bem como que o requerido seja 

condenado ao pagamento do licenciamento, seguro obrigatório e multa em 

aberto. Pois bem, vê-se dos autos que o autor não efetivou a 

comunicação da venda ao DETRAN, conforme se extrai do extrato retirado 

do referido órgão e encartado no id. 3697783, não estando ele, deste 

modo, resguardado quanto a eventuais infrações/penalidades cometidas 

pelo comprovador do veículo ou por terceiros, relativas ao uso do veículo 

em testilha, a rigor do disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, 

in verbis: “Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o 

proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do 

Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do 

comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e 

datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas 

penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.” 

Assim, até a efetiva comunicação da venda, o autor é responsável 

solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências. Contudo, 

essa responsabilidade se restringe ao pagamento de multa, não recaindo 

sobre o IPVA, licenciamento anual e seguro obrigatório. Sobre o assunto, 

trago a lume a Súmula 585 do STJ, segunda a qual “a responsabilidade 

solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito 

Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, 

no que se refere ao período posterior à sua alienação.” No mesmo sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE 

VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE APERFEIÇOADA COM A 

TRADIÇÃO – SUB-ROGAÇÃO LEGAL DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA 

(ARTIGO 130 DO CTN) – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO 

DETRAN – FATO QUE NÃO INTERFERE NA RESPONSABILIDADE 

TRIBUTÁRIA – ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO 

PAGAMENTO DOS IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO 

DO VEÍCULO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “O IPVA é tributo de natureza 

real e incide sobre a propriedade do veículo automotor e, por força da 

regra do artigo 130 do CTN, uma vez alienado esse bem, a 

responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a 

transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito, 

pois, em relação ao bem móvel, a transferência da propriedade se opera 

com a tradição.” (TJMT. Ap 92510/2015 – J. em 13.03.2017) Sendo de 

responsabilidade do adquirente a quitação dos tributos incidentes sobre o 

veículo desde a data da tradição, impõe-se a reforma da sentença no 

ponto. As demais dívidas permanecem solidárias na forma do art. 134 do 

CTN. (TJMT - Ap 91079/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 

16/10/2017) “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. 

NÃO COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DEVER DO ANTIGO PROPRIETÁRIO 

(ART. 134 DO CTB). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO PAGAMENTO 

DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POSTERIORES À VENDA. IPVA, TAXA DE 

LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT. DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE DO AUTOMÓVEL. PRECEDENTES DO STJ. APELO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - O art. 134 do Código de 

Trânsito Brasileiro - CTB preceitua caber ao alienante de veículo automotor 

comunicar a transação ao órgão de trânsito do Estado, em um prazo de 30 

dias, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas penalidades 

impostas ao adquirente do bem. No entanto, os débitos posteriores à 

venda relativos a IPVA, taxa de licenciamento e seguro DPVAT não são da 

responsabilidade do alienante, mas sim do adquirente do veículo, que tem 

o dever legal de, também em um prazo de 30 dias, requerer a emissão de 

novo CRV (art. 123, § 1.º, do CTB).” (TJRN – AC 010614-1.2009 – 1ª 

Câmra Cível, Des. Amílcar Maia, julgado em 17.06.2010). Desta forma, faz 

jus o autor a restituição do valor de R$ 2.342,35 referente ao pagamento 

do IPVA dos anos de 2011 a 2016, uma vez que os documentos de ids. 

3697735, 3697747 e 3697766 comprovam o adimplemento desse encargo 

pelo autor. Também é obrigação do requerido o pagamento do 

licenciamento anual atinentes ao período de 2012 a 2016 e do seguro 

obrigatório de 2015 e 2016. Contudo, as multas de trânsitos por também 

serem de responsabilidades do autor impedem a condenação única e 

exclusiva do requerido ao pagamento delas. Posto isso, julgo parcialmente 

procedente os pedidos iniciais para condenar o requerido a transferir do 

veículo GM/Celta 2001/2001, placa JZI 7927 para o seu nome, no para de 

15 dias sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) 

limitada a 60 (sessenta) dias-multa; bem como condeno o requerido a 

restituir ao autor a quantia de R$ 2.342,35 (dois mil trezentos e quarenta e 

dois reais e trinta e cinco centavos) em virtude do pagamento do IPVA, 

cujo valor deverá ser atualizado no importe de 1% a.m, nos termos do art. 

406, do Código Civil c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional, a 

partir da citação e correção monetária com reajuste pelo INPC/IBGE a partir 

da data do pagamento de cada parcela. Ainda, condeno o requerido ao 

pagamento do licenciamento anual atinente ao período de 2012 a 2016 e 

do seguro obrigatório atinente aos anos de 2015 e 2016. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e na verba 

honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003897-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ESPERIDIAO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1003897-40.2017.8.11.0002 

AUTOR: EDUARDO ESPERIDIAO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. Eduardo Esperidião da 

Silva propôs ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT em desfavor 

de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, alegando que em 16/03/2017 foi 

vítima de acidente com veículo, o que resultou em sua invalidez 

permanente. Assim, requer seja condenada a requerida ao pagamento do 

Seguro Obrigatório em razão da sua incapacidade permanente no levando 

em consideração a graduação da lesão até o limite do valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). A inicial foi instruída com os 

documentos de id. 7363550 a 7363606. A audiência de conciliação restou 

infrutífera (id. 8803488), sendo que a requerida apresentou contestação 

(id. 9110573), alegando preliminarmente a necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação necessária para regulação do sinistro, a falta de 

interesse de agir em virtude da falta de prévio pedido administrativo e a 

ausência do laudo do IML. No mérito aduz que há divergências de 

informações relacionado a data do acidente, uma vez que no Boletim de 

Ocorrência está 16/03/0017 e no Prontuário médico está 16/03/2017. 

Alega ainda que, o Boletim de Ocorrência apresentado pela parte autora 

não é capaz de comprovar os fatos alegados na inicial, pois foi produzido 

de forma unilateral, bem como afirma inexistir provas quanto à alegada 

invalidez permanente e ressaltou que havendo condenação o pagamento 

da indenização deverá ser proporcional ao grau da lesão. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em até 10% sobre o valor da condenação. A parte autora 

impugnou a contestação no id. 9678023. No id. 11924232 foi a juntada da 

avaliação médica realizada na parte autora durante sessão de conciliação 

realiza Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, sendo que as partes manifestaram a seu respeito nos ids. 

11952304 e 12043646. Os autos vieram conclusos para decisão. É o 

relatório. Decido. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro DPVAT proposta Eduardo Esperidião da Silva em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. Da necessidade de 

alteração do polo passivo No tocante à preliminar aventada pelo requerido, 

de que se faz necessária a alteração do polo passivo para que conste 

como representante processual a Seguradora Líder, face ao que dispõe o 

artigo 5º da Resolução 154/2006 do Conselho Nacional de Seguradores 

Privados- CNSP, onde consta a criação dos Consórcios responsáveis pelo 

DPVAT, constando a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A, como 

a entidade líder dos demais consorciados, o que foi ratificado pela Portaria 

2797/2007, artigos 1º e 2º, as seguintes considerações devem ser 

efetuadas: Embora o requerido afirme preliminarmente a necessidade de 

alteração do polo passivo, esta não pode prosperar, uma vez que ele faz 

parte do rol de seguradoras vinculadas à Seguradora Líder, razão pela 

qual responde como parte nesta ação. E este tem sido o entendimento da 

jurisprudência, sendo que representando os tribunais pátrios, cito: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. 1 - Complementação. Legitimidade 

passiva. Qualquer seguradora que faça parte do consórcio é parte 

legítima para pagar a indenização. Art. 7. º da Lei nº 6.194/74. 2 – Seguro 

obrigatório DPVAT. Valor quantitativo legalmente fixado em salários 

mínimos. Inconfundível com reajuste. Indenização legal. 3 - Valor 

indenização DPVAT. Art. 3. º da Lei nº 6194/74 vigente. Vedado o cnsp 

dispor de forma diversa. 4 - Indenização fixada em salários mínimos 

vigentes à época. Incidência de correção monetária a partir do pedido de 

pagamento da indenização. 5 - Inexistência de quitação. Pagamento parcial 

do valor devido. Legítimo o pedido de complementação. 6 - Juros 

moratórios. Correção monetária. Índice TJPR. Incidência a partir da data do 

pagamento a menor. 7 - Honorários advocatícios. Mantimento do 

percentual fixado. Causa de pouca complexidade. Recurso de apelação 

de ITAÚ Seguros s/a desprovido. Recurso adesivo de zolmira 

wiesenhutter provido parcialmente.” (TJPR; ApCiv 0435102-6; Terra Boa; 

Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Eugenio Achille Grandinetti; DJPR 

07/12/2007; Pág. 66) Extraído Editora Magister sob nº 57206984. Grifo 

nosso. Desta forma, rejeito a preliminar. Da falta de interesse de agir e da 

ausência de comprovação de entrega da documentação Aduz a parte 

requerida que a parte autora não comprovou que juntou os documentos 

mínimos necessários à regulação do sinistro administrativo, bem como não 

esgotou a via administrativa para pleitear o seguro. Com efeito, o 

entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior 

Tribunal de Justiça é de que há necessidade de comprovação da 

formulação de requerimento administrativo como requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (RE 824712 AgR, REsp 936574/SP), o que foi 

comprovado pela parte autora, conforme id. 7363606. Nesse sentido tem 

sido a orientação jurisprudencial: “AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – IRREGULARIDADE SUPRIDA – PRELIMINAR 

AFASTADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA ALTERADO – CONSONÂNCIA COM A DATA DO 

ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR – RECURSO DESPROVIDO. Sendo a 

parte autora intimada para emendar a inicial no intuito de efetuar o 

requerimento indenizatório administrativamente e, inocorrendo a resposta 

da seguradora quanto ao referido pedido, resta caracterizado o interesse 

de agir. Estando devidamente demonstrado pela autora o nexo causal 

entre o acidente noticiado e a invalidez sofrida pela vítima, faz jus ao 

recebimento do pleito indenizatório.” (TJMT - Ap 111820/2016, DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) Assim, certo que uma vez 

demonstrada a formulação de requerimento administrativo tem-se como 

preenchido o pressuposto essencial para o exercício do direito de ação 

pela parte autora, não havendo que se falar em comprovação de entrega 

de documentação na seara administrativa, uma vez que a efetivação do 

procedimento administrativo e a ausência ou não dos documentos nele 

exigíveis não são objetos da presente lide. Sobremais, do compulsar dos 

autos infere-se que a parte autora carreou todos os documentos citados 

pela parte requerida, conforme ids. 7363550, 7363597. Portanto, rejeito as 

referidas preliminares. Da ausência de laudo do IML Quanto a preliminar de 

ausência do laudo do IML, cumpre esclarecer que se trata de documento 

desnecessário para propositura da ação, uma vez que nas ações de 

cobrança de seguro DPVAT, é propiciada às partes a produção de prova 

pericial, que ocorre sob o crivo do contraditório. Nesse entendimento, é a 

jurisprudência: “COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT. AFASTADA. LAUDO 

CONFECCIONADO PELO IML. DESNECESSIDADE. NECESSIDADE DE 

QUANTIFICAÇÃO DO GRAU E QUALIFICAÇÃO DA LESÃO. SENTENÇA 

ANULADA. 1. A alteração do polo passivo da demanda é medida 

excepcional, prevalecendo sempre que possível o princípio da estabilidade 

subjetiva (art. 41, CPC). 2. A realização do laudo pericial pelo Instituto 

Médico Legal - IML, previsto no art. 5º, § 5º, da Lei 6.194/74 é para 

recebimento do seguro DPVAT na esfera administrativa. Na esfera judicial 

a investigação técnica deve ser estabelecida nos moldes do art. 420 e 

seguintes do CPC. 3. Para a fixação do quantum indenizatório de seguro 

DPVAT, nos casos de invalidez permanente, é necessária a verificação 

do grau e tipo de invalidez da vítima. APELAÇÃO PARCIALMENTE 

PROVIDA”. (TJ-PR 8529597 PR 852959-7 (Acórdão), Relator: Nilson 

Mizuta, Data de Julgamento: 29/03/2012, 10ª Câmara Cível) “APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - LAUDO DO IML - AUSÊNCIA - 

DESNECESSIDADE A TITULO DE PROPOSITURA INICIAL - POSSIBILIDADE 

COMPROVAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - CONCESSÃO PRAZO 

PARA APRESENTAÇÃO - INERCIA - IMPROCEDÊNCIA. - Tendo a parte 

juntado aos autos prova do acidente, bem como das lesões causadas por 

ele, é desnecessária a juntada do laudo do IML, diante da possibilidade de 

produção de prova pericial durante a instrução do feito. - Oportunizado 

prazo para no curso do processo a parte autora apresentar o laudo do 

IML, após impugnação do documento apresentado unilateralmente, e 

quedando-se inerte, a improcedência do pedido é medida que se impõe”. 

(TJ-MG - AC: 10126130003182001 MG , Relator: Alexandre Santiago, Data 

de Julgamento: 11/02/2015, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 23/02/2015) Outrossim, quanto às alegações de que a 

documentação acostada aos autos não comprova as lesões 

apresentadas, registro que se confunde com o mérito, devendo com ele 

ser analisado. Deste modo, rejeito a preliminar em análise. Do mérito É 

cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 
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morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a 

parte autora alega inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro 

DPVAT, por ter sofrido grave acidente com veículo automotor, que 

resultou em invalidez permanente. A requerida, por sua vez, alega que o 

requerente não juntou nos autos documento Boletim de Ocorrência lavrado 

pela autoridade policial, pois o documento juntado nos autos não comprova 

as alegações contidas na inicial em razão de ter sido produzido 

unilateralmente, bem como ressalta a inexistência de provas quanto a 

invalidez permanente. No entanto, havendo nos autos documentos hábeis 

a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, entendo ser 

dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade 

policial no momento do sinistro descrito nos autos. Outrossim, a parte 

requerida aduz que há divergências na data informada nos documentos 

do Boletim de Ocorrência e Prontuário Médico, no entanto não há de se 

prosperar essa alegação, pois observo que trata-se apenas de mero erro 

de digitação. Sendo assim, não há necessidade de oficiar a Delegacia. 

Ademais, os documentos que instruíram a petição inicial são capazes para 

comprovar o envolvimento do requerente em acidente envolvendo veículo 

automotor, tendo em vista que consta no Id. 7363597 o Boletim de 

Atendimento emitido pelo Pronto Socorro Municipal no qual consta que a 

parte autora sofreu acidente de trânsito envolvendo carro e bicicleta, 

descrito “ter acidentado por atropelamento carro/bicicleta”. Ora, a lei não 

traz em seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se despicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHAS HOSPITALARES DE ATENDIMENTO 

DE EMERGÊNCIA QUE FAZEM REFERÊNCIA EXPRESSA À 

ATROPELAMENTO E ACIDENTE COM AUTOMÓVEL - COMPROVAÇÃO DE 

ACIDENTE - INEXISTENTE - AÇÃO IMPROCEDENTE - LEI N. 6.194/74 - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O pagamento de indenização do 

seguro DPVAT exige simples prova do acidente e do dano decorrente, o 

Boletim de Ocorrência expedido pela autoridade competente faz prova 

bastante da ocorrência. Contudo, na ausência pode ser suprido pelas 

fichas hospitalares de atendimento de emergência fazendo expressa 

referência a atropelamento e acidente com automóvel. Não havendo 

comprovação do fato, a simples narrativa pelo requerente não é suficiente 

para comprovação do sinistro. 2. Recurso conhecido e improvido.”(TJMT - 

Ap, 90849/2010, DR.MARCELO SOUZA DE BARROS, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 31/08/2011, Data da publicação no DJE 

15/09/2011) Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos a 

ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, temos 

que, para o caso dos autos necessário para a concessão do seguro 

DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez permanente, 

total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa. Na hipótese versada ficou 

comprovado à existência de invalidez parcial permanente do autor 

relacionada ombro esquerdo, restando afetada a capacidade funcional em 

25%, conforme se observa da avaliação médica no Id. 11924232, bem 

como restou comprovado também o acidente sofrido, consoante os 

documentos que instruem a inicial. Assim, diante desses elementos tenho 

que restou comprovado o nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela 

autora e a sua lesão permanente no seu ombro direito. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica realizada durante a sessão de 

conciliação em razão do acidente de trânsito descrito nos autos. Assim, 

tendo em vista que os documentos necessários para o recebimento do 

seguro DPVAT encontram-se carreados aos autos, o requerente faz jus à 

indenização pleiteada. No que tange ao quantum, a lei estabelece 

indenização em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). No caso 

dos autos, em que o requerente teve afetado de forma definitiva as 

funções de seu ombro esquerdo em 25%, a lei estabelece o pagamento de 

até 25% do valor total da indenização para os casos em que ocorre a 

perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar. Portanto, deve ser considerando o grau de debilidade 

apurado na avaliação médica, razão pela qual reputo razoável a fixação 

de 25% de 25% do valor total da cobertura, já que a lesão da autora foi 

quantificada em 25%, o que redunda, neste caso, em uma indenização no 

valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco 

centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 

entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

de cobrança de seguro DPVAT proposta por Eduardo Esperidião da Silva 

em desfavor de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), a título de invalidez permanente 

parcial incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 

6.194/74), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro 

(STJ, Súmula nº. 43) em 16/03/2017 (Id. 7363597), devendo ainda ser 

acrescido de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da 

citação corrida em 12/06/2017 (STJ, Súmula 426) – id. 8219460. Em 

consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º 

do CPC). Transitado em julgado, determino que se aguarde a manifestação 

da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino 

sejam os autos remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1001260-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARYENE DOS SANTOS CRISTO OAB - MT20933/O (ADVOGADO)
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CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS OAB - MT16102/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001260-82.2018.8.11.0002 

REQUERENTE: JOAO JOSE DE MIRANDA OLIVEIRA REQUERIDO: 

LAURENTINA FERNANDES DE ARRUDA Vistos, etc. João José de Miranda 

Oliveira promove a presente ação cautelar de arresto com pedido liminar 

em desfavor de Laurentina Fernandes de Arruda, alegando que move 

ação de execução por quantia certa contra a parte requerida em razão de 

contrato de compra e venda de um caminhão Marca/Modelo Ford/Carg 

1317F, Placa KAB 8607, Cor Prata, Ano/Modelo 2004, visando o 

pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, salienta 

que uma vez que somente parte do crédito foi pago, ajuizou a demanda de 

n°. 1004500-16.2017.8.11.0002 (associado), onde não obteve a 

satisfação da dívida, tendo tomado ciência que a requerida colocou o 

veículo à venda na revenda Veloz Automóveis, e está na iminência de 

vender para terceiros o bem, sem ter efetuado o pagamento, razão pela 

qual requer a concessão liminar de arresto do caminhão indicado, com a 

penhora do veículo. Juntou documentos de Ids. 11838312 a 11838340. 

Declínio de competência no Id. 11914765. No Id. 11932603 foi determinado 

à parte autora que justificasse a propositura desta demanda, uma vez que 

inexiste a possibilidade de propositura de ação autônoma de arresto, salvo 

nas hipóteses de tutela de urgência cautelar antecedente ou incidental, as 

quais não se harmonizam ao presente caso, a parte autora se manifestou 

no Id. 12079466, limitando-se a indicar a possibilidade de penhora na ação 

de execução. Após, vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

O processo é de ser extinto em virtude da falta de interesse processual. 

Isso porque, trata-se, em breve síntese, de cautelar de arresto promovida 

d e  f o r m a  i n c i d e n t a l  a o  p r o c e s s o  e x e c u t i v o  n ° . 

1004500-16.2017.8.11.0002. Com efeito, como deduzido na decisão de Id. 

11932603, o arresto, antes previsto como medida autônoma passou a 

integrar o procedimento de tutela de urgência de natureza cautelar 

antecedente ou incidente e tem por objetivo garantir a eficácia de um 

processo principal. Nesse passo, certo que a parte autora já possui ação 

executiva em trâmite, onde a parte executada já foi citada, tendo sido 

efetuada busca de bens perante os Sistemas Bacenjud e Renajud (Id. 

10872207 – associado), de modo que descabida a propositura de medida 

cautelar de natureza antecedente, uma vez que o pedido principal já foi 

judicializado. Igualmente não há como se considerar a presente medida 

uma tutela de urgência incidental, uma vez que deveria ser formulado no 

bojo da ação em trâmite. Efetivamente, a ação executiva constitui um 

procedimento especial, regrado por normas próprias, aplicando-se apenas 

subsidiariamente as demais regras dispostas no ordenamento, consoante 

art. 771, parágrafo único do CPC[1]. Na execução, o arresto ocorre 

quando o devedor não for encontrado, impondo-lhe, em consequência, a 

constrição judicial de seus bens, suficiente para garantir a execução. 

Desse modo, evidente que o ajuizamento da ação de execução implica na 

supressão do interesse de agir do exequente para manejar tutela de 

urgência antecedente visando o arresto cautelar dos bens, pois tal medida 

processual não é adequada para os fins pretendidos, considerando a 

possibilidade de arresto dentro da execução. Nessa senda, infere-se que 

a medida adotada pela parte autora não é adequada para o caso em tela, 

em razão da pretendida constrição poder ser realizada nos próprios autos 

da execução, por meio e formalidades inerentes à espécie. A propósito, 

colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

CAUTELAR DE ARRESTO INCIDENTAL À DEMANDA EXECUTIVA. 

NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. Não há 

interesse de agir do exequente para propor ação cautelar de arresto. A 

demanda executiva possui regramento próprio, aplicando-se as demais 

regras processuais apenas supletivamente. A pretensão de arresto na 

ação de execução apresenta contornos próprios, não se confundindo 

com a medida cautelar de arresto disposta no art. 813 do CPC. 

Configuração de ausência de interesse de agir na modalidade adequação. 

Indeferimento da petição inicial. Processo extinto, de ofício, sem resolução 

do mérito. Recurso não provido. (TJSP – AI 2022642-74.2016.8.26.0000, 

22ª Câmara de Direito Privado, Relator Roberto Mac Cracken, 03/03/2016). 

AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. INTERESSE DE AGIR. AJUIZAMENTO DA 

EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO 

LIMINAR DA INICIAL. O interesse de agir é condição da ação que pode ser 

compreendida sob dois enfoques: a necessidade/utilidade do provimento 

jurisdicional pleiteado e a adequação do procedimento escolhido para se 

atingir tal fim. Por conseguinte, verificando-se, em uma análise abstrata, 

que não se fazia necessária a medida cautelar de arresto almejada em 

virtude de já haver sido ajuizada a execução, deve-se reconhecer a falta 

de interesse e agir sob o prisma da necessidade, o que conduz ao 

indeferimento liminar da inicial. (TJMG - Apelação nº 

2.0000.00.498656-9/000, 13ªCâmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Minas Gerais, Des. Rel. Elpídio Donizetti, j. 19/01/2006). 

AÇÃO DE EXECUÇÃO. Arresto cautelar incidental. Impossibilidade. 

Observância de normas específicas. Recurso improvido. (TJSP - Agravo 

de Instrumento nº 1.232.657-1, 6ª Câmara do Primeiro Tribunal de Alçada 

Civil do Estado de São Paulo, Juiz Rel. Newton Neves, j. 07/10/2003). 

Assim, certo que a medida manejada pelo autor não é adequada à 

espécie, pois, in casu, bastaria a ele lançar mão dos meios próprios e 

inerentes à ação de execução para obter a pretendida constrição de bens 

da parte executada. Com estas considerações, verifico a falta de 

interesse processual, motivo pelo qual resolvo a presente ação proposta 

por João José de Miranda Oliveira em desfavor de Laurentina Fernandes 

de Arruda, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do 

CPC. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto 

lhe defiro os benefícios da justiça gratuita, contudo deixo de condená-la 

ao pagamento de honorários sucumbenciais por ter inexistido 

contenciosidade. Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] Art. 

771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título 

extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos 

procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no 

procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos 

ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. 

Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da 

Parte Especial.

4ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. I. D. S. (REQUERENTE)

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (REQUERENTE)

INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO OAB - 865.734.891-87 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIZON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1006178-66.2017.8.11.0002 

REQUERENTE: INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS, ISIS LAUANNE 

INACIO DOS SANTOS, ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO 

REPRESENTANTE: ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO 

REQUERIDO: FRIZON TRANSPORTES LTDA - ME, BRADESCO SEGUROS 

S/A Vistos, etc. Compulsando os autos, verifiquei pelos documentos 

colacionados no id. 9394900 que uma das requerentes, Ingrid Lohayne 

Inácio dos Santos, trata-se de menor relativamente incapaz, portanto ela 

deverá ser assistida por seu responsável, sendo o mandato outorgado 

obrigatoriamente por instrumento público. Nesse sentido: “CIVIL - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO BENEFICIÁRIO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - SEGURO DPVAT - MORTE - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - 

INOCORRÊNCIA - AUTOR DA AÇÃO É MENOR ABSOLUTAMENTE 

INCAPAZ - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 198, INCISO I DO NOVEL CÓDIGO 

CIVIL (...) Os relativamente incapazes devem ser assistidos por seu 

responsável, sendo o mandato outorgado obrigatoriamente por 
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instrumento público. (...).” (TJ/MT - Ap 120643/2008, DES. DIOCLES DE 

FIGUEIREDO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/01/2009, 

Publicado no DJE 28/01/2009) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MENOR IMPÚBERE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. 

MANDATO JUDICIAL. INSTRUMENTO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PASSADA PELO 

REPRESENTANTE LEGAL. SUFICIÊNCIA. 1. As pessoas absolutamente 

incapazes não podem por si só constituir diretamente um procurador, 

salvo por instrumento público. Porém, praticando o representante 

respectivo por si o ato que é de interesse do representado, pode, pois, a 

procuração ser outorgada por instrumento particular. 2. A procuração por 

instrumento público somente se mostra necessária no caso de menor 

púbere, que participa da formação do ato juntamente com o representante 

legal que o assiste, ao contrário do absolutamente incapaz que dele não 

participa diretamente, sendo representado. 3. Constatando-se nos autos a 

presença de instrumento particular de mandato do advogado subscrito 

pela representante legal (detentora da guarda) da menor impúbere 

devidamente constituída , tal se revela suficiente à regularidade da sua 

representação, pelo que despicienda a figura do instrumento público na 

espécie, nos termos já expostos.” (TJ-MG , Relator: Otávio Portes, Data de 

Julgamento: 20/03/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL) 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 outorgada por instrumento público, 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 em Substituição Legal Portaria n. 359/2017-PRES

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

I. L. I. D. S. (REQUERENTE)

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO (REQUERENTE)

INGRID LOHAYNE INACIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINETE FRANCISCO DOS SANTOS INACIO OAB - 865.734.891-87 

(REPRESENTANTE)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIZON TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1006178-66.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Cite-se/ intime-se os réus, com antecedência mínima 

de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que 

designo para o dia 09 de abril de 2018, às 14h30min, 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 CPC. Após a contestação, vistas 

automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 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. Concedo os benefícios 

da justiça gratuita. Ciência ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 12 de março de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007259-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos nº 1007259-50.2017.8.11.0002 

Vistos, em correição. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Provisória 

proposta por Francisco Alves de Souza em desfavor de Banco Finasa 

S.A. Aduzindo, em síntese, que foi surpreendido ao descobrir pelo gerente 

da sua conta bancária que seu nome havia sido protestado, junto ao 

Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá. Surpreso com notícia, 

compareceu ao cartório, tomou conhecimento que referente ao protesto nº 

2017154482 realizada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso /SEFAZ-MT, por indicação de um débito de IPVA e multas de uma 

motocicleta, no valor de R$ 1.591,04 (mil quinhentos noventa um reais e 

quatro centavos), o qual afirma que indevido. Informa o autor que 

procurou a SEFAZ – MT e descobriu que o protesto é referente a uma 

motocicleta da marca HONDA, Modelo HR/250, Placa NJL 0240, Renavam 

943031214, com alienação fiduciária ao requerido Banco Finasa, que 

supostamente foi adquirida no ano 2007, sustentando que jamais realizou 

qualquer compra de moto junto ao banco requerido. Assim, pede a 

concessão da tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do 

protesto lavrados indevidamente em desfavor do autor, sob pena de multa 

diária. No mérito pugna pela declaração de inexistência do débito entre o 

requerente e a SEFAZ-MT, repassando o débito ao banco requerido, e, ao 

final que seja oficiado a SEFAZ-MT para que seja retirado o CPF do autor 

do cadastro do veículo. Pugna ainda, pelo pagamento danos morais 

ocasionados, pela realização de audiência de conciliação, pugna pela 

concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da prova para compelir a 

requerida à apresentar o contrato original do contrato. Juntou documentos. 

Determinada a emenda para atribuir o valor da causa, o autor manifestou 

no petitório de Id. 11820007. É o breve relato. Fundamento e decido. 

Incialmente, recebo a emenda realizada por ser satisfatória. Em análise do 

pedido de tutela de urgência, verifica-se que a parte autor demonstra o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sendo 

incontestável a existência de prejuízo para a parte caso tenha que 

aguardar o término da demanda para ter seus dados excluídos do 

protesto. Já a probabilidade do direito restou evidenciada nos documentos 

acostados aos autos. Ante o exposto, tendo em vista a presença dos 

requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, a sustação do 

protesto apresentada pela Procuradoria Geral do Estado, referente a CDA 

número do título: 2017154482, com emissão em 28.04.2017, no valor e 

R$1.591.04 (mil quinhentos noventa um reais e quatro centavos), para 

tanto oficie-se ao Cartório 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT, situado à rua 

Campo Grande, 533 – Centro de Cuiabá/MT, para que promova o 

cumprimento da medida. Caso o protesto já tenha sido lavrado defiro 

desde logo a suspensão dos efeitos negativos do ato. 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 

10h30min, consigno que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do ato (artigo 335, 

inciso I, 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 CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, 

em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação 

(art. 351, CPC). Encerrada a fase 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. No mais, estando evidenciada a hipossuficiência da parte 

demandante em relação à requerida, DEFIRO o pedido de inversão do ônus 

da prova. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 12 de março de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003201-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PNEULINK IMPORTACAO E COMERCIO DE PNEUS - EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER OAB - MT0012198A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON ALVES DE OLIVEIRA (RÉU)
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Procedo à intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do 

oficial de justiça Id. 12124196.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001275-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS BRONZIADO TELES OAB - CE36586 (ADVOGADO)

JULIANA GUEDES ALMEIDA OAB - CE30241 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN SILVA CARAN (REQUERIDO)

JULIO CESAR FLORINDO (REQUERIDO)

TEREZINHA LAUDEMIA FLORINDO (REQUERIDO)

FLORINDO AGRO E FERRAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora, por intermédio de seu patrono, para no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de 

justiça Id. 11931742.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 459188 Nr: 16063-58.2016.811.0002

 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: MARIA CLARA VIEIRA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - OAB:12.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT, JOSELAINE FÁBIA DE ANDRADE - OAB:6900 MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO ajuizada por MARIA CLARA 

VIEIRA em desfavor face de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS – LTDA 

(processo n. 12365-49.2013.811.0002 – código 316014), ambos 

devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e fundamentos na 

exordial.

Pela decisão exarada à fl. 08 foi determinada a intimação da parte autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover seu recolhimento das custas 

ou justificar a impossibilidade fazê-lo, bem como proceder a juntada da 

procuração ad judicia, sob pena de extinção do mérito.

Verifica-se pelo teor da certidão de fl. 10, que apesar de regularmente 

intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais ou 

justificar a impossibilidade do recolhimento, a autora não o fez no prazo 

assinalado.

Vale ressaltar que para cumprimento de tal providência não se faz 

necessária a intimação pessoal da parte, valendo a intimação ao 

advogado da parte pela imprensa oficial, consoante se infere pelo aresto a 

seguir transcrito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO-PAGAMENTO DAS 

CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO SEM INTIMAÇÃO 

PESSOAL DA PARTE EMBARGANTE. POSSIBILIDADE. 1. O cancelamento 

da distribuição de embargos à execução por ausência de preparo, com 

base no art. 257 do CPC, independe de prévia intimação pessoal da parte 

embargante. 2. Recurso especial improvido.” (STJ, REsp 627.564/GO, Rel. 

Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 06.02.2007, 

DJ 26.02.2007 p. 576).

Assim, considerando que apesar de intimado a autora não promoveu o 

recolhimento das custas processuais, nem justificou sua impossibilidade 

de fazê-lo conforme determinado, DETERMINO O CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO, com fundamento no artigo 290, do Código de Processo 

Civil/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

de estilo.

 Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 426270 Nr: 25285-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDECY ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:OAB/MT 6945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.Diante da nova sistemática processual, a qual 

privilegia a autocomposição (art. 334 do CPC), .DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania visando a realização de sessão de conciliação para o dia 17 de 

abril de 2018, às 09h20min, Mesa 04, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no art. 334, § 3º, do CPC.Na audiência supra, haverá a oportunidade para 

o diálogo com a presença de um mediador e/ou um conciliador. 

Dependendo da situação, as partes poderão ser ouvidas individualmente 

ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, serão reunidas e 

receberão auxílio para resolverem o conflito amigavelmente. CITE-SE a 

parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 dias.As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9ª e § 10, do CPC).Registro ainda que o 

não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de 

multa, na forma do art. 334, § 8º, do CPC.Não havendo o comparecimento 

de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, 

poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344 do 

CPC).Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 

15 (quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, CPC).Encerrada a fase 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. DEFIRO o pedido de justiça gratuita.(...)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007259-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA S/A. (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: 1007259-50.2017.8.11.0002 AUTOR: FRANCISCO ALVES DE 

SOUZA RÉU: BANCO FINASA 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. Ademais, a parte autora nega a existência de 
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relação jurídica com a instituição financeira, o que afasta a competência 

deste juízo para o processamento e julgamento do feito. 4. Nesse sentido: 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA DE DIREITO BANCÁRIO 

– ESPECIALIZAÇÃO PELA MATÉRIA E NÃO PELAS PARTES – CONFLITO 

PROCEDENTE. As varas especializadas em direito bancário, criadas pelo 

Provimento nº 004/2008/CM, definem sua competência jurisdicional pela 

natureza da demanda (se de conteúdo financeiro) e não pelo simples fato 

de estar presente uma instituição financeira em algum dos pólos da 

contenda. Se a parte autora nega a existência de relação jurídica com a 

instituição financeira, a competência para processar e julgar o feito não 

recai sobre a vara especializada de direito bancário. (CC 119550/2011, 

DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS 

CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2012, Publicado 

no DJE 09/05/2012)”. 5. Dessa forma, redistribua-se o presente o feito a 

uma das varas cíveis desta comarca. 6. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008433-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA DOS REIS OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

progressão horizontal e vertical para a referência que faz jus, com o 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas decorrentes da promoção 

vindicada, com fundamento na Lei Complementar 3.797/2012, com as 

alterações da Lei Complementar 4.007/2017. A liminar foi deferida para a 

autoridade coatora analisar definitivamente o requerimento administrativo. 

Notificada, a autoridade apontada como coatora coligiu aos autos o ato 

administrativo que enquadrou o (a) servidor(a) na classe e nível pleiteado, 

requerendo a perda de objeto do presente “writ, além de sustentar a 

inadequação da via eleita para o reconhecimento dos efeitos financeiros 

retroativos da progressão – reflexos no terço constitucional e 13º salário. 

O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou 

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção 

ministerial. É o que importa relatar. Passo a decidir. A pretensão inicial tem 

por escopo a efetivação da denominada progressão horizontal e vertical 

em favor do (a) servidor (a), conferindo-se, consequentemente, as 

repercussões pecuniárias daí decorrentes. A Lei Complementar 

3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 4.007/2017 

condiciona a progressão vertical – nível do servidor a demonstração 

efetiva do tempo de serviço prestado no cargo público, enquanto que a 

promoção horizontal – classes fica condicionada a obtenção de 

determinada titulação pelo servidor. É o que se observa da leitura dos 

seguintes dispositivos legais: “Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes 

de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada 

por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 

23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. 

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Classe B 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena; c) – Classe C – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de 

Educação; d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível 

de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado 

na área de educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. Art. 24 – As classes de 

progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico 

em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo Educacional: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior com curso 

de mestrado ou doutorado na área de atuação. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; c) Classe C – habilitação em 

grau superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em 

grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação 

ou correlata. III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Médio a) Classe A – formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação 

em grau superior em nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau 

superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado. IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em 

ensino elementar; b) Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Art. 26 – O ingresso nos cargos de 

provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da 

carreira e nível. (...) Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a 

cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo: 

(...) VII – Tempo de Serviço: TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) NÍVEL 

COEFICIENTES 00 |-03 1 1,00 03 |-06 2 1,06 06 |-09 3 1,12 09 |-12 4 1,18 12 

|-15 5 1,24 15 |-18 6 1,30 18 |-21 7 1,36 21 |-24 8 1,42 24 |-27 9 1,48 27 

|-30 10 1,54 (...)” Destarte, verifico que a parte Impetrante demonstrou o 

tempo de serviço e a titulação necessária para obter a progressão 

funcional, percebe-se que não havia qualquer óbice a progressão na 

classe e nível, o que foi reconhecido e efetivado pela administração 

municipal, por meio de Portaria, norteado tanto pelo princípio da estrita 

legalidade (art. 37, caput, CF), como da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, 

CF). Nesse sentido, diante do preenchimento das condições legalmente 

exigidas para a concessão da progressão funcional na forma requerida, já 

realizada tal medida por parte do Poder Público, em concomitância com o 

ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, 

desde a data da impetração apenas, pois a ordem não é sucedâneo de 

ação de cobrança. Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis 

créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento 

próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada. Diante 

do exposto, concedo parcialmente a ordem, deixando, contudo, de 

determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão 

funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Como 

consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte 
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Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão 

somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos 

serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a 

partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem 

a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, 

da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005271-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE GONCALVES DA COSTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

secretario administrativo de varzea grande (IMPETRADO)

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança por meio do qual objetiva a 

progressão horizontal e vertical para a referência que faz jus, com o 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas decorrentes da promoção 

vindicada, com fundamento na Lei Complementar 3.797/2012, com as 

alterações da Lei Complementar 4.007/2017. A liminar foi deferida para a 

autoridade coatora analisar definitivamente o requerimento administrativo. 

Notificada, a autoridade apontada como coatora coligiu aos autos o ato 

administrativo que enquadrou o (a) servidor(a) na classe e nível pleiteado, 

requerendo a perda de objeto do presente “writ, além de sustentar a 

inadequação da via eleita para o reconhecimento dos efeitos financeiros 

retroativos da progressão – reflexos no terço constitucional e 13º salário. 

O Representante do Ministério Público, por meio do parecer, manifestou 

pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção 

ministerial. É o que importa relatar. Passo a decidir. A pretensão inicial tem 

por escopo a efetivação da denominada progressão horizontal e vertical 

em favor do (a) servidor (a), conferindo-se, consequentemente, as 

repercussões pecuniárias daí decorrentes. A Lei Complementar 

3.797/2012, com as alterações da Lei Complementar 4.007/2017 

condiciona a progressão vertical – nível do servidor a demonstração 

efetiva do tempo de serviço prestado no cargo público, enquanto que a 

promoção horizontal – classes fica condicionada a obtenção de 

determinada titulação pelo servidor. É o que se observa da leitura dos 

seguintes dispositivos legais: “Art. 19 – (...) Parágrafo Único – As classes 

de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) 

letras de A a E. Art. 20 – A promoção decorrerá de avaliação de 

desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição 

periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica. § 1º - O interstício para promoção é de três anos de efetivo 

exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica. § 2º - A avaliação de desempenho e a de conhecimento 

será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em 

lei própria. § 3º - O interstício para promoção será contado a partir da data 

de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico 

Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional. § 4º - Decorrido o prazo 

previsto no parágrafo 1º, e não havendo processo de avaliação, a 

promoção dar-se automaticamente. Art. 21 – A promoção dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra 

dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. 

Parágrafo Único – Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica são estruturadas em linha vertical de acesso, identificada 

por números arábicos de 1 a 10. Art. 22 – As classes de progressão dos 

Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha 

horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E. Art. 

23 – As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados 

em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E. 

Parágrafo Único – As classes são estruturadas segundo os graus de 

formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma: a) – 

Classe A – habilitação específica de nível médio-magistério; b) – Classe B 

– habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena; c) – Classe C – habilitação específica 

de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura 

plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de 

Educação; d) – Classe D – habilitação específica de grau superior em nível 

de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado 

na área de educação relacionada com sua habilitação. e) – Classe E – 

habilitação específica de grau superior em nível de graduação, 

representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de 

educação relacionada com sua habilitação. Art. 24 – As classes de 

progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional, Técnico 

em Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada 

por quatro (04) Letras de A a D. § 1° – As classes são estruturadas 

segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da 

seguinte forma: I – Técnico Administrativo Educacional: a) Classe A – 

formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação em grau superior em 

nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau superior, com curso 

de especialização; d) Classe D – habilitação em grau superior com curso 

de mestrado ou doutorado na área de atuação. II – Técnico em 

Desenvolvimento Educacional: a) Classe A – formação em ensino médio; 

b) Classe B – habilitação em grau superior; c) Classe C – habilitação em 

grau superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em 

grau superior, com curso de mestrado ou doutorado na área de atuação 

ou correlata. III – Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível 

Médio a) Classe A – formação em ensino médio; b) Classe B – habilitação 

em grau superior em nível de graduação; c) Classe C – habilitação em grau 

superior, com curso de especialização; d) Classe D – habilitação em grau 

superior, com curso de mestrado. IV – Técnico de Suporte Administrativo 

Educacional Nível Elementar (em extinção): a) Classe A – formação em 

ensino elementar; b) Classe B – formação em ensino médio; c) Classe C – 

habilitação em grau superior; d) Classe D – habilitação em grau superior, 

com curso de especialização. Art. 26 – O ingresso nos cargos de 

provimento efetivo da carreira dos Profissionais da Educação Escolar 

Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na classe inicial da 

carreira e nível. (...) Art. 71 – O cálculo do subsídio correspondente a 

cada classe e nível da estrutura da carreira dos Profissionais da 

Educação Escolar Básica, será conforme coeficientes das tabelas abaixo: 

(...) VII – Tempo de Serviço: TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) NÍVEL 

COEFICIENTES 00 |-03 1 1,00 03 |-06 2 1,06 06 |-09 3 1,12 09 |-12 4 1,18 12 

|-15 5 1,24 15 |-18 6 1,30 18 |-21 7 1,36 21 |-24 8 1,42 24 |-27 9 1,48 27 

|-30 10 1,54 (...)” Destarte, verifico que a parte Impetrante demonstrou o 

tempo de serviço e a titulação necessária para obter a progressão 

funcional, percebe-se que não havia qualquer óbice a progressão na 

classe e nível, o que foi reconhecido e efetivado pela administração 

municipal, por meio de Portaria, norteado tanto pelo princípio da estrita 

legalidade (art. 37, caput, CF), como da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, 

CF). Nesse sentido, diante do preenchimento das condições legalmente 

exigidas para a concessão da progressão funcional na forma requerida, já 

realizada tal medida por parte do Poder Público, em concomitância com o 

ajuste da remuneração percebida e o pagamento das parcelas retroativas, 

desde a data da impetração apenas, pois a ordem não é sucedâneo de 

ação de cobrança. Anoto, por oportuno, quanto a outros possíveis 

créditos pretéritos à impetração, deverão ser objeto de requerimento 

próprio nas vias ordinárias, se assim o desejar a parte interessada. Diante 
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do exposto, concedo parcialmente a ordem, deixando, contudo, de 

determinar que a autoridade impetrada providencie a imediata progressão 

funcional da parte Impetrante para a classe e nível do respectivo cargo, 

tendo em vista que já foi cumprida no curso da demanda. Como 

consequência, condeno o Município de Várzea Grande a pagar a parte 

Impetrante as diferenças salariais decorrentes da progressão supra 

reconhecida, com reflexos financeiros sobre férias e 13º salário, tão 

somente a partir da propositura do “writ”, sendo que os valores devidos 

serão oportunamente liquidados, declarando, por fim, extinto o processo, 

nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Os juros de mora e 

atualização monetária obedecerão à seguinte sistemática: juros moratórios 

calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F 

da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009 (0,5% ao mês), a 

partir da citação, e correção monetária com base no índice oficial de 

remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da 

Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual se 

aplicará o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de 

acordo com decisão do Supremo Tribunal Federal em questão de ordem 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4357 e 4425, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga. Sem custas, nos termos do 

art. 10, inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 

do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem 

a gratuidade da Ação de Mandado de Segurança, com isenção do 

pagamento das custas processuais. Sem incidência de verba honorária de 

sucumbência, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 7 de agosto de 2009. Cumpra-se o disposto no art. 13 da Lei 

Federal 12.016, de 7.8.09. Em seguida, com fundamento no art. 14, § 1º, 

da referida lei, remeta-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário da sentença, em nome da regra do duplo grau de 

jurisdição, tão logo decorrido o prazo para recurso voluntário. P. R. I. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001918-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUDITE DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º da Lei 

1.060/50), bem como prioridade na tramitação por ser idoso. Anote-se. 

Determino a intimação da parte autora para, no prazo de até 10 (dez) dias, 

junte aos autos o histórico escolar completo dos filhos no período que 

pleiteia a contagem tempo serviço rural, nos termos do artigo 370 do Novo 

Código de Processo Civil. Após, cite-se a parte Ré para apresentação de 

defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 335, c/c 183 do NCPC), ciente de 

que a ausência desta implicará na revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial (art. 344 e 389, ambos do 

NCPC). Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito 

processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). 

Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela parte Ré, 

com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se 

vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os 

autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com 

as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta 

decisão, faculto à Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, 

§4º do NCPC. Após, conclusos para decisão interlocutória de saneamento 

(art. 357, NCPC) ou julgamento do processo no estado em que se encontra 

(art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006320-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE - MT JUÍZO DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA 

PÚBLICA TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO Número 

do Processo: 1006320-70.2017.8.11.0002 (PJE) Processo: AÇÃO DE 

BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE Parte Autora: ANTÔNIO FRANCSICO 

DE OLIVEIRA Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS Data e horário: quarta-feira, 08 de março de 2018, 14h00 horas. 

PRESENTES Juiz de Direito: Dr. José Luiz Leite Lindote Advogado: Erick 

Henrique Dias Prado – OAB/MT 17.642 OCORRÊNCIAS Aberta audiência, 

vericou-se ausência da parte autora, bem como do requerido. O advogado 

da parte autora requereu a desistência do presente feito. DELIBERAÇÕES 

A seguir pelo MM. Juiz foi dito o seguinte: “Tendo em vista o pedido de 

desistência formulado pela parte autora, manifeste a parte Ré, no prazo de 

até 05 (cinco) dias. A inércia será entendida como anuência. Intime-se. 

Cumpra-se. Saem os presentes intimados.”. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, , Larissa S. G. Moraes , foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes. José Luiz Leite Lindote Juiz de Direito 

Advogado: Erick Henrique Dias Prado – OAB/MT 17.642

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 430388 Nr: 1041-57.2016.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 5ª CIRETRAN DO MUN. DE VÁRZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO RODRIGUES SILVA - 

OAB:14.477

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 390696 Nr: 5750-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CORREA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TAGLIARI - OAB:18.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 381844 Nr: 28142-40.2014.811.0002

 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: LUZINEIA CRISTIANE DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 056/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com INTIMAÇÃO a parte autora, por intermédio de 

seu procurador, para manifestar acerca do retorno dos autos da Segunda 

Instância, e requerer o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cibele Ifigenia Ferreira

Estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 511640 Nr: 19904-27.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA, PROSENA 

PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, RAPHAEL CORRÊA MALDI, 

VANIO MALDI, JORGE CARRILHO DE CASTRO, VANILDO MALDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Recebo os embargos para discussão, na forma do art. 17 da Lei nº 

6.830/80, suspendo a execução.

Certifique-se nos autos principais e anote-se na autuação.

Defiro o pedido de sustação do protesto da CDA nº 20143153, ante a 

comprovação documental de depósito judicial do valor pecuniário realizado 

nos autos da Execução Fiscal nº 4328-28.2016.811.0002, código 435469 

(apenso, fls. 40-42), o que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário a 

teor do artigo 151, inciso II, do CTN e Súmula nº 112 do STJ.

Para a efetivação da decisão ora proferida e em nome da 

desburocratização do processo, valerá esta decisão como ofício a ser 

entregue pelo próprio Autor ao Tabelionato de Protesto desta Comarca 

para que tome ciência acerca da sustação do protesto do título indicado. A 

entrega desta decisão no Cartório Extrajudicial deverá ser comprovada 

nestes autos no prazo de 5 dias.

Atente-se o Réu que nos termos do artigo 77, inciso IV, e parágrafo 2º, do 

Código de Processo Civil as partes têm o dever de cumprir com exatidão 

as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar 

embaraços à sua efetivação, sob pena da configuração de ato atentatório 

à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, 

civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por 

cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

Intime-se a parte embargada para impugnar no prazo de trinta (30) dias, 

juntando o procedimento administrativo, se houver.

 Impugnados e com juntada de documentos, diga em réplica a embargante 

em 10 (dez) dias. Após, digam se pretendem produzir provas, justificando 

a sua necessidade e pertinência.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347013 Nr: 13445-14.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. PRATES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE C. 

PRATES - OAB:4698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Torno sem efeito a decisão de fl. 104, vez que os honorários advocatícios 

decorrentes de sucumbência verificada no processo de conhecimento 

pertencem, em sua integralidade, ao advogado que efetivamente atuou no 

feito a época da constituição do título exequendo (art. 23, da Lei 8906/94), 

não possuindo legitimidade a pretensão do novo constituído. Nada 

requerido arquive-se com as cautelas de praxe. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001920-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de “Embargos à Execução Fiscal”, referente à Execução 

Fiscal nº 25259-86.2015.811.0002 (código 426224) a qual tramita de forma 

física, sendo que fora distribuído no sistema PJE, porém, em atendimento 

ao artigo 3º da Portaria nº 296/2016-PRES, de 23 de maio de 2016, 

determino que seja materializado e distribuído fisicamente o mencionado 

processo pelo Sistema Apolo, devendo apensar aqueles autos, com 

consequente cancelamento da distribuição desta ação. Às providências.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007049-96.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUDOVICO GHISLERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Audiência redesignada para o dia 18 de abril de 2018, às 14h.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007213-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCALINA NUNES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Audiência de instrução designada para o dia 17 de abril de 2018, 

às 16h15min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005718-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA ALVES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

NCPC). Cite-se o réu dos termos da ação para, querendo, contestá-la. 

Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias previstas no art. 

337 do NCPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, 

NCPC), cumprindo assinalar que o INSS manifestou antecipadamente o seu 

desinteresse na realização da audiência de conciliação através do 

Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 31.3.2016.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007786-02.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1007786-02.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: CICERO SANTANA DE SOUZA Requerido: 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 
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ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifestes sobre o laudo pericial no prazo de dez dias. . 

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, 14 de março de 2018 Gestor Judicial 

Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008836-63.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1008836-63.2017.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: SANTINA SENHORINHA CAMPOS BARROS 

Requerido: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora para que manifestes sobre o comparecimento ou não na perícia 

designada nos autos, no prazo de dez dias. 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, 14 de março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000080-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA RITA BULHOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY CEBALHO CORREA BARBOSA OAB - MT19634/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1000080-31.2018.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR: ANA RITA BULHOES Requerido: RÉU: 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT, DIRETOR 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO ESTA DO 

DE MATO GROSO ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do desinteresse dos requeridos na 

audiência de conciliação, bem como para, querendo, no prazo legal, 

impugnar a contestação tempestivamente protocolada pela parte requerida 

Estado de Mato Grosso. 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, 14 de 

março de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 332175 Nr: 911-38.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE LUCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDE REGINA RIBEIRO 

NASCIMENTO - DEFENSORIA - OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre os 

documentos carreados pelo réu aos autos, nos termos do art. 437, § 1º, 

do CPC. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 209165 Nr: 4939-59.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DANIELLE DE OLIVEIRA GIMENES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

INDUSTRIAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, JOSÉ CARLOS DE FREITAS 

MARTINS, RICARDO MALDONADO CESPEDES, JACKSON KOHLASE 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:11.746/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS FORMIGA 

JÚNIOR - UNIVAG - OAB:OAB/MT 5645, JOSE CARLOS FORMIGA 

JUNIOR-UNIVAG - OAB:5.645, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454

 Vistos.

 I) Cumpra-se o despacho de fl. 712.

II) Defiro o pedido de fls. 713-714 em relação aos demais devedores. 

Cumpra-se como requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311605 Nr: 7687-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DERCI DOS REIS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:3574/MT, Josemar Honório Barreto Júnior - OAB:8578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em que pese a assertiva da exequente quanto à atualização do valor da 

multa e o acréscimo de juros, a partir do descumprimento da ordem, 

cumpre assinalar que, em virtude do julgamento do RE 870947, tema 810 

do STF, de 20/09/2017 (Ata nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado 

em 22/09/2017), o plenário do STF afastou a aplicação da Taxa 

Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos judiciais 

da Fazenda Pública, declarando-o inconstitucional, adotando, em seu 

lugar, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), tido 

como o mais adequado para recompor a perda do poder de compra, a ser 

observado a partir da sentença.

Os juros, por sua vez, devem ser aplicados desde a data da citação 

(execução), com os índices oficiais de remuneração básica e juros 

aplicados à caderneta de poupança, conforme redação do art. 1º-F da Lei 

n. 9.494/97.

Desse modo, levando-se em conta que a exequente utilizou correção 

monetária conforme o INPC-IBGE e juros de 1% (um por cento) ao mês, 

segundo se infere do cálculo de fl. 187, determino seja esta intimada para 

regularizar o cálculo nos moldes acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, à Contadoria Judicial para conferência em 5 (cinco) dias, vindo-me, 

em seguida, conclusos para homologação.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433975 Nr: 3424-08.2016.811.0002

 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: EDIZES LUIZA REVELES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 
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contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 47220 Nr: 2396-93.2002.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDOR BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, JULIO MARQUES, JOSE INACIO LOUÇÃO, OSWALDO MARQUES, 

EDEGAR CARLOS CHIODELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR AUTÁRQUICO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA COSTA CARVALHO - 

OAB:6868

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, cumpra-se como requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 330993 Nr: 27285-28.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA IVONE DOS SANTOS, MARIA DA CRUZ DANIEL 

DE MIRANDA GOMES, EVA PAULA CORRÊA, MARIA CLEIDE DE 

BARRETO, DILMA PEREIRA AMORIM LEITE, JARBAS DE SOUSA FREITAS, 

CRISTINA MARINHO TEIXEIRA, JUCILENE PEREIRA DA SILVA, JUCINETE 

BONDESPACHO ARRUDA DA MATA, JOANA BISPO OLIVEIRA SOUZA, 

JUSCELINO PINTO FIGUEIREDO, NAYARA USTULIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

348-349 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247925 Nr: 7642-89.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 336456 Nr: 4888-38.2014.811.0002

 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: ESPÓLIO DE BERNARDINO FRANCISCO DA CONCEIÇÃO 

SALES, WEIDE DE ALMEIDA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro nos arts. 485, VI, e 493, ambos do Código 

de Processo Civil, declaro extinto o feito sem resolução do mérito, 

deixando, todavia, de condenar a Fazenda Pública em honorários 

advocatícios, por não fazer jus a Defensoria Pública a tal verba, em 

virtude do advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, cujas 

prerrogativas do Ministério Público foram também estendidas ao referido 

órgão. Nesse sentido a jurisprudência: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO –– NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ENTE 

PÚBLICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – 

CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – NÃO CABIMENTO – RECURSO 

PROVIDO.Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à 

Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e 

do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de 

sucumbência.REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –– 

NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – 

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DEVER CONSTITUCIONAL – 

OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – 

PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA 

– NÃO CABIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.(...)A 

Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e 

do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de 

sucumbência.” (TJMT – Apelação / Remessa Necessária 55595/2017, Des. 

Márcio Vida, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2018, DJe 

16.2.2018 - destaquei).Respeitante às custas processuais, cumpre 

salientar que, de acordo com a Lei n. 7.603/2001, a Fazenda Pública é 

isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto 

aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (sem 

destaque no original).Vê-se, do exposto, que, quando vencida na 

demanda, deverá a Fazenda Pública reembolsar as custas e despesas 

eventualmente tidas pela parte vencedora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 316144 Nr: 12500-61.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEONICE ROSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:OAB/MT 10.603
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se integralmente o despacho anterior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337602 Nr: 5892-13.2014.811.0002

 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: ANTONIA EMELITA DELGADO SILVA, DENIZE DA 

COSTA SILVA, LENIR IZABEL DE FIGUEIREDO E SILVA, JUILTON MIRANDA 

DA SILVA, FATIMA CARMO SILVA, GREISE REGINA SILVA, MARILDES DE 

ASSIS CORREA, RITA BISPO DE ALMEIDA, SEBASTIANA GUIMARÃES DE 

OLIVEIRA, SALMA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA, MARIA DAS GRAÇAS 

DE ABREU VASCONI, SELMA SIQUEIRA DA SILVA, LEONI TOPOLNIAK 

OLIVEIRA, MARLI GUIMARÃES DE OLIVEIRA, SONIA MARIA SIMÕES 

MONTEIRO, VERACI DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

424-425, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413366 Nr: 18559-94.2015.811.0002

 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: MAYSA AMARAL AYOUB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DE ALMEIDA 

NETO - OAB:18314/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), o ente público municipal argumentou 

que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na Resolução n. 

232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a serem pagos aos 

peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus e pede a 

redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 310,00 (trezentos e 

dez) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 242-243, 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, 

determino seja intimado o ente público municipal para o depósito integral do 

valor, bem como para juntar aos autos os documentos solicitados pelo Sr. 

Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, transfira-se 50% 

(cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. Perito, 

intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início dos 

trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 225578 Nr: 5782-87.2009.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMIDIO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 9.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Defiro o pedido retro, intime-se o INSS para, em 15 (quinze) dias, juntar 

aos autos o relatório de pagamentos creditados ao autor. Cumprida a 

providência, à parte autora para execução da sentença, nos moldes 

estabelecidos no art. 535, do CPC. Decorrido em branco o prazo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 333047 Nr: 1699-52.2014.811.0002

 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: VALDECI SERAFIM DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO REUS BIASI - OAB:3478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1699-52.2014.811.0002 (código 333047)

Exequente: Valdeci Serafim da Silva

Executado: Estado de Mato Grosso

Visto...

VALDECI SERAFIM DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação de 

Execução de Título Executivo Extrajudicial” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 67.552,21 

(sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e um 

centavos).

Regulamente citado, o executado não opôs embargos, o que ensejou a 

expedição de precatório, tendo o débito sido pago, segundo se observa 

do documento de fl. 56.

Em sequência, foi intimada à parte exequente para se manifestar sobre o 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção da execução, 

porém, nada se pronunciou, conforme atesta a certidão retro.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344947 Nr: 11850-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE B. DANTAS BORGES - 

OAB:13.274, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Homologo, para que surta os jurídicos e legais efeitos, o cálculo retro, 
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ordenando a expedição da correpondente ordem requisitória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284306 Nr: 3327-47.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 3327-47.2012.811.0002(código 284306)

Exequente: Claudemir Da Silva

Executado: Estado de Mato Grosso

Visto...

CLAUDEMIR DA SILVA, qualificado nos autos, propôs “Ação Obrigação De 

Fazer Para Cumprir Dever Político-Constitucional c/c Pedido De 

Antecipação De Tutela” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa 

jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em síntese, a 

realização da cirurgia artroscopia-ombro direito.

Regulamente citado, o executado opôs embargos, os quais foram julgados 

improcedentes, ensejando, por conseguinte, a expedição de Requisição 

de Precatório, que foi pago, segundo se observa do documento de fl.69, 

tendo a parte, por isso, requerido o arquivamento do processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 111859 Nr: 7465-33.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Vistos.

 Indefiro o pedido retro, tendo em vista caber ao ilustre advogado 

diligenciar junto à Central de Precatórios, a fim de obter as informaçõe 

desejadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 6757 Nr: 549-61.1999.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A, VALDIR SERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Humberto Sousa Lima 

Falconi - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andressa Freitas Borges - 

OAB:14639, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:142452/SP, LUCI 

HELENA DA SILVA MONTEIRO - OAB:5.024, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301/MT

 Vistos.

 Em retificação ao despacho anterior, determino seja intimada a parte 

executada, com prazo de 10 (dez) dias para manifetação quando ao 

pagamento das parcelas. Decorrido em branco o prazo, cumpra-se 

conforme requerido em petição retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 349823 Nr: 15709-04.2014.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13274/MT

 Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

declaro extinto o feito sem resolução do mérito, por perda superveniente 

do objeto.Sem custas, nem honorários, por não ter concretizada a relação 

processual. Transitada em julgado, traslade-se cópia desta decisão para 

os autos da ação executiva em apenso, expedindo-se, após, naqueles 

autos, a Requisição de Pequeno Valor, observando-se as prescrições 

legais. Trasladada a cópia da sentença, arquive-se este processo com 

baixas e anotações.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311031 Nr: 7099-81.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIRO XAVIER SERAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7099-81.2013.811.0002 (código 311031)

Exequente: Claudemiro Xavier Serafim

Executado: Estado de Mato Grosso

Visto...

CLAUDEMIRO XAVIER SERAFIM, qualificado nos autos, propôs “Execução 

de Cumprimento de Sentença” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, objetivando, em 

síntese, o recebimento da quantia de R$ 35.365,20 (trinta e cinco mil 

trezentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

 Regularmente citado, o executado não propôs embargos. Tal inercia 

resultou em redução do valor mencionado acima para a quantia de R$ 

5.343,23 (cinco mil trezentos e quarenta e três reais e vinte três 

centavos), que foi pago posteriormente através de Requisição de Pequeno 

Valor.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 294763 Nr: 14922-43.2012.811.0002

 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: JOSE VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA - OAB:5445, VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - OAB:OAB/MT 

5812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora para, em 15 (quinze) dias, executar a sentença, 

observando a norma contida no art. 534, do CPC. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 335941 Nr: 4400-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA RIATO BEZERRA, JOSEFINA DA SILVA 

PEREIRA LEITE, EUNICE DA SILVA ARAUJO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o ente público municipal 

argumentou que o valor pretendido ultrapassa o limite estabelecido na 

Resolução n. 232/2016, do CNJ, que fixa os valores dos honorários a 

serem pagos aos peritos, no âmbito da justiça de primeiro e segundo 

graus e pede a redução para R$ 300,00 (trezentos reais).

 Tem-se, entretanto, que o inconformismo da Fazenda Pública Municipal 

não possui força suficiente para desconstruir os parâmetros expostos 

pelo Sr. Perito para realização dos trabalhos periciais que, como se vê, 

envolvem cálculos complexos, o que demandará tempo e cuidado, 

reputando, assim, justo o valor pretendido, especialmente porque a própria 

Resolução n. 232/2016 prevê, em seu art. 2º, § 4º, que o limite fixado 

poderá ser ultrapassado em até 5 vezes.

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 350,00 (trezentos e 

cinquenta reais) por autor, ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

322-323, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 310956 Nr: 7031-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO NAZARIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7031-34.2013.811.0002 (código 310956)

Exequente: Florentino Nazario de Jesus

Executado: Estado de Mato Grosso

Visto...

FLORENTINO NAZARIO DE JESUS, qualificado nos autos, propôs 

“Execução de Cumprimento de Sentença” em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, pessoa jurídica de direito público, igualmente qualificado, 

objetivando, em síntese, o recebimento da quantia de R$ 678.957,72 

(seiscentos e setenta e oito mil novecentos e cinquenta e sete reais e 

setenta e dois centavos), correspondente à multa pelo atraso no 

cumprimento da decisão judicial.

Regularmente citado, o executado opôs embargos, porém fora do prazo 

legal, o que acarretou a sua rejeição liminar e, por conseguinte, a redução 

do valor da multa para R$ 5.000, 00 (cinco mil reais). Posteriormente, foi 

expedida a Requisição de Pequeno Valor, que foi paga, segundo se 

observa do documento de fl. 76, tendo a parte, por isso, requerido o 

arquivamento do processo.

É a síntese do necessário.

Decido.

Comprovado nos autos, como se vê, o efetivo pagamento do débito 

exequendo, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO.

Sem custas, nem honorários.

Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se.

P.R.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN XAVIER DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001304-04.2018.8.11.0002 AUTOR: IVAN XAVIER DE 

OLIVEIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI OAB - MT7353/O (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: 1001249-53.2018.8.11.0002 AUTOR: FLAVIA PETERSEN 

MORETTI RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001278-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIAS ANTONIO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT0012924A-O (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: 1001278-06.2018.8.11.0002 AUTOR: ADONIAS ANTONIO DE 

SOUZA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os benefícios 

da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça 

consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001280-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE MARTINHA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (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 
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Processo: 1001280-73.2018.8.11.0002 AUTOR: LILIANE MARTINHA DO 

NASCIMENTO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001301-49.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANE BORGES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (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: 1001301-49.2018.8.11.0002 AUTOR: JANE BORGES RIBEIRO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, responder a 

presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). Faça 

consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001289-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781/O (ADVOGADO)

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001289-35.2018.8.11.0002 AUTOR: MARIA DO CARMO 

FIGUEIREDO SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro 

os benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001294-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARLOS DA COSTA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (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: 1001294-57.2018.8.11.0002 AUTOR: EDUARDO CARLOS DA 

COSTA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo legal (artigos 335 e 180 do NCPC). 

Faça consignar no mandado que em caso de ausência de resposta, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 344 e 345, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente Público Requerido, com 

ou sem juntada de documentos, abra-se vista ao Autor, para, querendo, 

impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001211-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS OAB - MT0021610A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001211-12.2016.8.11.0002 REQUERENTE: SANDRA CARLOS 

DA SILVA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, 

por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme previsto 

no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o 

necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000412-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL PEDRO LEITE DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO)

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Governo do Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1000412-32.2017.8.11.0002 REQUERENTE: MANOEL PEDRO 

LEITE DE FIGUEIREDO REQUERIDO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações 

Finais, no prazo legal, por não ser necessário produzir provas em 

audiência, conforme previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil. Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002060-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CIRLEY VIEIRA DE SOUZA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR OAB - MT23050/O (ADVOGADO)

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO OAB - MT10200/B-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002060-47.2017.8.11.0002 REQUERENTE: CIRLEY VIEIRA DE 

SOUZA TAQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, 

etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo 

legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme 

previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001226-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON NUNES VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001226-44.2017.8.11.0002 AUTOR: ROBSON NUNES VIEIRA 
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RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001062-79.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENICE PATRICIO BEZERRA TOPANOTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001062-79.2017.8.11.0002 AUTOR: ELENICE PATRICIO 

BEZERRA TOPANOTI RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, 

etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo 

legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme 

previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002245-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA MORAIS TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR OAB - MT10681/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002245-22.2016.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA DE FATIMA 

MORAIS TEODORO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

etc. Intimem-se as partes para apresentar Alegações Finais, no prazo 

legal, por não ser necessário produzir provas em audiência, conforme 

previsto no artigo 355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005830-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILSE ANDREIA KLEIM MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA MARA GONÇALVES OAB - MT10740/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1005830-48.2017.8.11.0002 AUTOR: ILSE ANDREIA KLEIM 

MOREIRA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001315-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELISIO NUNES DA COSTA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT0019148A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001315-67.2017.8.11.0002 AUTOR: ELISIO NUNES DA COSTA 

FILHO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Intimem-se as 

partes para apresentar Alegações Finais, no prazo legal, por não ser 

necessário produzir provas em audiência, conforme previsto no artigo 

355, inciso I do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se o necessário. 

Int.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004503-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OZELIO RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO OAB - MT0011915A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1004503-05.2016.8.11.0002 REQUERENTE: OZELIO 

RODRIGUES DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Ante a informação de óbito da parte requerente, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

IX, do Código de Processo Civil. Arquivem-se com as baixas de estilo e 

procedimentos legais. Custas "ex lege". P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000122-51.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CRISTINA RIBEIRO MISSORINO OAB - MT19317/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1000122-51.2016.8.11.0002 REQUERENTE: ANTONIO 

DOMINGOS MENDES DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista o pedido de desistência da parte 

requerente, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos 

do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Arquive-se com as baixas 

de estilo. Custas “ex lege”. P.R.I.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001063-98.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL SANTANA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT0017730A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001063-98.2016.8.11.0002 REQUERENTE: JUCENIL SANTANA 

DE JESUS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cuida-se de 

ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela conversão da 

URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato Grosso, onde se 

alega que quando da edição da Medida Provisória nº 434/94, 

posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV. Sustentou que o reajuste não foi observado em 

seus vencimentos, e pugna pela procedência do pleito inicial para 

condenar a Fazenda Pública ré a incorporar o percentual de 11,98% aos 

vencimentos da parte Autora, procedendo ao recálculo da conversão dos 

valores de seus vencimentos, bem como ao pagamento das diferenças 

relativas à incorporação, com repercussão sobre os adicionais temporais, 

férias, 13º salário, licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, 

observada a prescrição quinquenal. Com a inicial juntou documentos. 

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial. Houve réplica. Instadas à especificação 
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de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É o 

relatório. Decido. O feito em questão comporta o julgamento antecipado, 

nos termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista 

que a questão controvertida nos autos é meramente de direito. Ao 

contrário do que vinha decidindo, assim como, consoante posicionamento 

firmado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado, entendo por 

desnecessária a produção de prova pericial quando a sentença 

determinar a apuração de eventual defasagem em fase de liquidação de 

sentença. Afasta-se a prejudicial de mérito de servidor com vínculo 

funcional exclusivamente temporário, por se tratar de relação jurídica de 

trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a prescrição quinquenal de 

eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a jurisprudência sumulada 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato 

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 

tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas 

as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 

ação” (súmula 85). Vejamos o seguinte julgado: CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE 

CRUZEIROS REAIS EM URV – CARGO EM COMISSÃO – EXTENSÃO DOS 

DIREITOS – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS – DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E 

PERCENTUAL DEVIDO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA 

DE PROVA – IMPRESCINDIBILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – 

RECURSO, EM PARTE, PROVIDO. A conversão da moeda de cruzeiros 

reais para URV deve ser aplicada tanto aos servidores ocupantes de 

cargos efetivos, quanto àqueles de função comissionada ou de cargo em 

comissão, sem vínculo com o quadro de pessoal permanente da 

Instituição. Não há falar em cerceamento de defesa, uma vez presentes 

as condições que ensejam o julgamento antecipado da lide e 

desnecessária a produção da prova pericial, ante a decisão de que a 

apuração da defasagem seja feita na liquidação da sentença. O Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a 

observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 

Federal no 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos de seus 

servidores, mesmos os empossados após o advento da referida Lei (STJ, 

Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 

22.10.2010). Somente na liquidação da sentença, por arbitramento, poderá 

ser contatado se é devido ao servidor público o valor da alegada 

diferença remuneratória, dada a errônea conversão de cruzeiros reais em 

URV, além do respectivo índice aplicável (...) Considerando a necessidade 

de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da 

defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão 

definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 4o, 

II, do CPC. (Apelação / Remessa Necessária 92928/2017, DES. MÁRCIO 

VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

25/09/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) A ação é procedente, em parte. 

O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, de 27/05/94, que dispôs sobre 

conversão dos salários em Unidade Real de Valor (URV) em 01/03/1994, 

cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. Referida lei tem sentido de 

estabilização econômica e de padrão monetário, não enfocando mera 

questão de aumento salarial, mas de conversão de moeda brasileira. 

Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real aos servidores das três 

esferas de governo, ressaltando-se que o reajuste deve ser dado em 

caráter geral a todas as categorias, inclusive aposentados e pensionistas, 

aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo material e, consequentemente, 

aplicam-se os índices legais. Verifica-se que o ente público não fez a 

conversão dos salários para a URV a partir de 01/03/1994, causando 

prejuízo em forma de redução salarial, devendo ser cumprido o disposto 

no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, independentemente dos demais reajustes 

previstos na política salarial. Aliás, esta matéria foi considerada de 

Repercussão Geral pelo E. STF, já decidida através do julgamento do RE 

561.836-6-RN, nos termos seguintes: “SERVIDOR PÚBLICO. 

VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL 

N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, 

julgado em 15/11/2007, DJe-031 DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 

EMENT VOL-02308-08 PP-01693 ). Anote-se que eventuais reajustes 

subsequentes ou concomitantes à conversão monetária, aplicados aos 

proventos da parte Autora, sob outros títulos (leis editadas, bem como 

eventuais correções salariais obtidas por força de decisões judiciais), não 

podem ser utilizados para a compensação das diferenças pecuniárias 

resultantes do pedido da presente ação, eis que se trata de ajuste 

decorrente das diferenças das URVs, o que em tese inexistiu no ente 

público. Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016). Portanto, fica 

afastada a possibilidade de compensação de eventuais reajustes. 

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. Deixo de condenar o 

Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação (Art. 85, § 3º, I do NCPC). A correção monetária incidirá a 
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partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da 

citação. Sobre a condenação retro mencionada, os juros moratórios 

devem corresponder aos juros aplicados à caderneta de poupança, 

consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela 

Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a correção monetária, deverá 

ser calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 

INPC. Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, 

observados os trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para reexame necessário, na forma do entendimento 

exposto na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Transitada em 

julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do NCPC. 

P. R. I.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001213-45.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE HORSTMANN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001213-45.2017.8.11.0002 AUTOR: REGIANE HORSTMANN 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as partes 

para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser necessária a 

perícia contábil apenas na fase executória. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003886-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CARVALHO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003886-11.2017.8.11.0002 AUTOR: SILVANA CARVALHO DA 

SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as 

partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser 

necessária a perícia contábil apenas na fase executória da ação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002153-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR BENTO CLEMENTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002153-10.2017.8.11.0002 AUTOR: ADAIR BENTO CLEMENTI 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as partes 

para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser necessária a 

perícia contábil apenas na fase executória da ação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003213-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MORGADO ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003213-18.2017.8.11.0002 AUTOR: MARIA DE LOURDES 

MORGADO ARRUDA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, 

Intimem-se as partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, 

por ser necessária a perícia contábil apenas na fase executória. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002099-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARISLEI TEIXEIRA DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (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: 1002099-44.2017.8.11.0002 AUTOR: MARISLEI TEIXEIRA DE 

JESUS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Intimem-se as partes 

para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser necessária a 

perícia contábil apenas na fase executória da ação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002433-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SALDANHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002433-78.2017.8.11.0002 AUTOR: CRISTIANE SALDANHA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as partes 

para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser necessária a 

perícia contábil apenas na fase executória da ação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELENIR FRANCISCA DE ARRUDA RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (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: 1002303-88.2017.8.11.0002 AUTOR: ELENIR FRANCISCA DE 

ARRUDA RODRIGUES RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, 

Intimem-se as partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, 

por ser necessária a perícia contábil apenas na fase executória da ação. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002093-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002093-37.2017.8.11.0002 AUTOR: LUIZ FERNANDO DE 

OLIVEIRA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as 

partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser 

necessária a perícia contábil apenas na fase executória da ação. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002039-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA DA GUIA AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002039-71.2017.8.11.0002 AUTOR: ZILMA DA GUIA AMORIM 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as partes 

para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser necessária a 

perícia contábil apenas na fase executória da ação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001964-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO JORGE ZAMAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001964-32.2017.8.11.0002 AUTOR: ARMANDO JORGE 

ZAMAR RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as 

partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser 

necessária a perícia contábil apenas na fase executória. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002775-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIA SILVA DIAS MESQUITA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1002775-89.2017.8.11.0002 AUTOR: NADIA SILVA DIAS 

MESQUITA RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se 

as partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser 

necessária a perícia contábil apenas na fase executória. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006477-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA VANESSA DOS SANTOS BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1006477-43.2017.8.11.0002 AUTOR: ERICA VANESSA DOS 

SANTOS BRITO RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, 

Intimem-se as partes para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, 

por ser necessária a perícia contábil apenas na fase executória. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003185-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLACE CORREA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1003185-50.2017.8.11.0002 AUTOR: GLACE CORREA GOMES 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT Vistos, Intimem-se as partes 

para apresentarem Alegações Finais, no prazo legal, por ser necessária a 

perícia contábil apenas na fase executória da ação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004052-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO BOMFIM DE JESUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIA DE PAULA E CARMO ALMEIDA OAB - MT16025/O (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: 1004052-77.2016.8.11.0002 AUTOR: PAULO ROBERTO 

BOMFIM DE JESUS RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, Ao 

exame dos autos, verifica-se que o Município Requerido apesar de 

intimado/citado, deixou transcorrer o prazo legal sem contestar a ação, 

conforme certidão retro. Ante a ausência de contestação, declaro a 

revelia do Requerido (Município de Várzea Grande), sem reconhecer, no 

entanto, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 344/CPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à 

matéria (art.345, II/CPC). Sendo a Requerida nos autos a Fazenda Pública 

de Várzea Grande, torna-se (relativamente) defeso dispor dos direitos e 

interesses que defende em juízo, uma vez possuir natureza pública. O 

único efeito da revelia, neste caso, será aquele do art. 346/CPC (caput e 

parágrafo único): “...O revel poderá intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo-o no estado em que se encontrar”. Portanto, para fins de 

prosseguimento do feito, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificar se pretendem produzir provas, art. 348/CPC, 

justificando a sua real oportunidade e necessidade. Decorrido o período, 

com ou sem provocação, certifique-se e após, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 278316 Nr: 21893-78.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA MARTINS DA SILVA DE JESUS, 

ÁGATHA AUGUSTA DA CONCEIÇÃO SOUZA COSTA, NAYARA 

KAROLINA FONSECA DOS SANTOS, MÁRCIA DA CONCEIÇÃO 

NOGUEIRA, VANESSA EVELEN DA CONCEIÇÃO, LUANA KAROLINE 

FONSECA DOS SANTOS, SANDRA DE OLIVEIRA SILVA, THAYNARA 

FERREIRA DA SILVA, ANA ELOÍSA OLIVEIRA DA SILVA, AMANDA 

OLIVEIRA DA SILVA, PATRICIA DA SILVA FONSECA, DANIELE FERREIRA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO SILVA - OAB:OAB/MT 8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

presente pedido e, condeno o ente Requerido, por danos morais, a pagar 

às Requerentes, o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos vigentes, 

acrescidos de correção monetária e juros legais, contados a partir do 

arbitramento.Condeno-o, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, devidamente atualizados.Deixo de condenar o requerido nas 

custas e despesas processuais, por ser isento.Decisão não sujeita ao 

reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3º do 
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NCPC.Transitada em julgado e observado as formalidades legais, 

arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339235 Nr: 7323-82.2014.811.0002

 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: RONIR AUGUSTO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encaminhados, os presentes autos, para atualização dos cálculos, o 

contador judicial apresentou a atualização à fl. 154.

Assim, HOMOLOGO os cálculos de fl. 154 para que surtam seus jurídicos 

e desejados efeitos.

 SOLICITE-SE, por intermédio do presidente do tribunal competente, 

precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na 

Constituição Federal, se este for necessário.

No caso de requisição de pequeno valor (RPV), dirigida à autoridade na 

pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento 

deverá ser realizado no prazo máximo de dois meses, sob pena de 

sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 332945 Nr: 1609-44.2014.811.0002

 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: DEUSAMAR SANTOS RIBEIRO

 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:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na presente ação e condeno o requerido para que proceda à 

progressão funcional almejada na inicial, promovendo a requerente para 

classe E (1ª cadeira) e classe C (2ª cadeira), sem prejuízo de futuras 

promoções, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001 e seus reflexos na Lei 3.505/2010 e Lei 

3.767/2012, a partir do trânsito em julgado e das diferenças vencidas, 

observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior da propositura da ação, também a partir do trânsito em 

julgado, deduzindo os valores já recebidos mensalmente pela requerente. 

Nestes termos, julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos moldes 

do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.A correção monetária 

incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a 

partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de sentença. 

Sobre a condenação retro mencionada, consoante entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, a atualização monetária, deverá ser corrigida 

com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação 

dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), 

até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 

11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices 

de caderneta de poupança.Deixo de condenar a parte Ré nas custas e 

despesas processuais por ser isento, e condeno-o em honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação (CPC, art. 85, § 3º e 4º, inc. I, II), a ser apurado em liquidação 

de sentença. Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do 

disposto no § 3º do artigo 496 do NCPC.Transitada em julgado a decisão, a 

parte Autora para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos 

previstos no art. 534 e 535, ambos do Código de Processo Civil.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 274651 Nr: 17636-10.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MONTEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MANOEL MONTEIRO DA COSTA, devidamente qualificada, propôs a 

presente “ação para concessão de auxílio doença previdenciário c/c 

pedido de indenização por danos morais c/c pedido alternativo de 

indenização por danos materiais e pedido de liminar em antecipação de 

tutela” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, também qualificado, objetivando o recebimento do auxílio doença.

A petição inicial veio instruída com documentos de fls. 11/103. Tendo o 

pedido de antecipação de tutela sido postergado, fl. 104.

Citado, o Instituto refutou as alegações da autora, também juntando 

documentos, fls. 127/162.

Impugnação à contestação as fls. 164/167.

Informação de óbito do requerente com a habilitação de herdeiros, fls. 

173/209 e fls. 210/215, que foi deferido.

Determinada a realização da perícia médica indireta, o laudo foi 

apresentado as fls. 246/250, concluindo pelo reconhecimento da 

incapacidade total e permanente da parte requerente desde abril de 2011.

Intimadas para manifestarem acerca do laudo apresentado, a parte autora 

se manifestou à fl. 252, enquanto o réu deixou decorrer o prazo sem se 

manifestar, fl. 253.

É, em síntese, o relatório.

Fundamento. DECIDO.

Analisando-se os documentos trazidos, observo que a parte requerente 

era segurada pela previdência, conforme cópias de CTPS, fls. 15/17, e 

CNIS, fls. 18/36.

Destarte, a fim de esclarecer a divergência entre a conclusão da perícia 

médica realizada pelo INSS, que considerou a parte autora apta às suas 

funções laborativas e as alegações desta quanto à sua incapacidade, foi 

ordenada a realização de perícia judicial.

Resultando no laudo pericial, fls. 246/250, que foi conclusivo no sentido de 

atestar a incapacidade laboral, total e permanente do Requerente.

Pois bem, a concessão dos benefícios de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez está condicionada à verificação concomitante dos fatos 

determinantes exigidos pelo art. 25, I c/c os arts. 42 e 59, da Lei n° 

8.213/91, quais sejam: incapacidade para o trabalho ou atividade habitual 

por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, total 

inaptidão para o labor, aliado ao cumprimento do período de carência 

equivalente a doze contribuições mensais.

Em que pese o requisito referente à comprovação da incapacidade laboral, 

restou aclarado na conclusão médica da perícia judicial realizada que a 

parte autora encontrava-se incapaz para o labor total e permanente, para 

a atividade laboral, em decorrência de seu quadro clínico.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A 

QUO. 1. A teor do art. 475, § 2º, do CPC, a sentença ora em análise, por 

não acarretar condenação excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, 

não está sujeita ao duplo grau obrigatório. 2. Os requisitos indispensáveis 

p a r a  a  c o n c e s s ã o  d o  b e n e f í c i o  p r e v i d e n c i á r i o  d e 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para o 

trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias ou, na hipótese 

da aposentadoria por invalidez, a incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral. 3. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado, 

conforme art. 60 da Lei 8.213/1991, a contar do décimo sexto dia do 

afastamento da atividade e, no caso dos demais segurados, a contar da 

data do início da incapacidade e enquanto permanecer incapacitado para o 

trabalho. 4. A aposentadoria por invalidez será concedida, nos termos do 

art. 42 da Lei 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

será paga enquanto permanecer nessa situação. 5. A perícia médica 

realizada nos presentes concluiu pela existência de incapacidade 
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laborativa total e permanente da parte autora, por ser portadora de 

epilepsia do tipo 'Grande Mal'. Logo, comprovadas a qualidade de 

segurado, a carência - requisitos não impugnados - e a incapacidade 

laboral total e permanente da parte autora e, não havendo nos autos 

elementos aptos a desconstituí-los, impõe-se o restabelecimento do 

benefício previdenciário de auxílio-doença desde a sua cessação (DCB 

em 23/07/2006), com conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 

22/11/2006 (data da realização da perícia judicial). 6. Apelação do INSS a 

que se nega provimento.” (AC 0001616-54.2006.4.01.3809 / MG, Rel. JUIZ 

FEDERAL RODRIGO RIGAMONTE FONSECA, 1ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 de 04/04/2016).

Respeitante ao outro requisito mencionado acima, qual seja, ao 

cumprimento do período de carência equivalente a doze contribuições 

mensais, a jurisprudência do STJ perfilhou entendimento que “não ocorre a 

perda da qualidade de segurado, quando a falta de recolhimento da 

contribuição previdenciária por mais de doze meses consecutivos, 

decorre de incapacidade para o trabalho” (REsp nº 310.264/SP, Rel. Min. 

Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ 18.2.2002, pág. 530).

Como se vê, a parte autora preenche os requisitos para obtenção do 

benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a 

carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão 

para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe 

garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, 

hábil a lhe garantir o recebimento do benefício.

Em relação ao termo inicial, filio-me ao entendimento no sentido de que, 

evidenciado que a incapacidade laboral já estava presente em abril de 

2011 quando da citação do requerido, e não da data do requerimento 

administrativo, mostra-se correto o estabelecimento do termo inicial do 

benefício da data da citação em 15/9/2011 até a data do falecimento em 

23/8/2012 .

Ademais, no tocante ao dano moral alegado pela autora, é sabido que a 

indenização por dano moral decorre de ato ilícito, entretanto, o INSS age 

no exercício do seu direito quando indefere ou suspende o benefício 

previdenciário, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil de 2002, 

não configurando, pois, o ato ilícito, razão pela qual indefiro o pedido.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Incabível a 

condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais, uma 

vez que a Autarquia deu ao fato uma das interpretações possíveis, não se 

extraindo do contexto conduta irresponsável ou inconsequente diante do 

direito controvertido apresentado, não sendo devida, portanto, a 

pretendida indenização. 2. Apelação a que se dá provimento para decotar 

da sentença a condenação à indenização por danos morais, mantendo-se 

os seus demais termos. (AC 0026047-74.2012.4.01.9199/MT, Rel. 

Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Primeira Turma, e-DJF1 

p.145 de 11/09/2013).

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 42 e 59, todos da Lei nº 

8.213/91, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial, CONCEDENDO o auxílio-doença ao Sr. MANOEL MONTEIRO DA 

COSTA, por restar configurada a sua inaptidão definitiva para o exercício 

de função laborativa; ao pagamento, em parcela única, das prestações 

previdenciárias vencidas desde 15/9/2011 até 23/8/2012.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a 

citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

Os juros de mora, até vigência da Lei n. 11.960/2009, incidirão em 0,5% 

(meio por cento) ao mês, quando, então, serão acrescidos com base no 

índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta da 

poupança, a partir da citação.

Correção monetária deverá ser calculada com base no INPC – Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor, desde o momento em que as parcelas 

deveriam ser pagas até o advento da Lei nº. 11.960/2009, que deu nova 

redação ao artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/1997, quando passarão a incidir os 

índices oficiais de remuneração básica (TR).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, por se tratar de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).

Em obediência aos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a 

inserção de tópico/síntese nas sentenças que versem sobre benefício 

previdenciário, faço constar o seguinte: 1. Nome da Parte Beneficiária: 

MANOEL MONTEIRO DA COSTA, que sendo falecido, passam a receber: 

Luzia Pedrosa da cosa, Danielle Monteiro da Costa, Wamerson Monteiro da 

Costa e Wanderson Monsteiro da Costa; Filiação: Lucia Monteiro da Costa; 

3. Benefício Concedido: Auxílio-doença; 4. Data do Benefício: 

auxílio-doença 15/9/2011 até 23/8/2012 ; 5. Renda mensal inicial: valor 

integral; 6. Prazo para a autarquia cumprir a sentença: 30 dias da 

intimação.

Após, o trânsito em julgado, manifeste-se a parte requerente.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 331879 Nr: 624-75.2014.811.0002

 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: TAMARA GOMES PEDROSO ROSA

 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:

 Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por TAMARA 

GOMES PEDROSO ROSA e condeno o MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE a 

pagar as diferenças salariais no percentual de 11,98 % (onze vírgula 

noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre 

quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração; b) 

considerar a prescrição quinquenal dos valores referentes aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento desta ação; c) apurar se houve a 

reestruturação da carreira dos Autores, e se esta supriu, por completo, 

eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a 

defasagem, qual o percentual devido, somente na liquidação de sentença, 

por arbitramento, bem como JULGO EXTINTO o processo, com resolução 

de mérito. A atualização monetária, deverá ser corrigida com base no 

IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança.Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas 

processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação (Art. 85, § 3º E 4º, I a V do 

CPC/15) na liquidação da sentença.Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no § 3º do artigo 496 do CPC.Transitada 

em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 106260 Nr: 2345-09.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS MOREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Às fls. 131/134, Rosylene Aparecida de Moraes Pinto, postulou 

cumprimento de sentença contra o Município de Várzea Grande/MT. 

Embora intimado, o requerido não apresentou impugnação, conforme se 

extrai da certidão de fl. 142.

 Assim, Expeça-se RPV instruindo a solicitação com cópia das peças 

pertinentes. O pagamento deverá ser realizado no prazo máximo de 2 

(dois) meses, sob pena de sequestro (art. 535, § 3º, II, do CPC/15).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 340094 Nr: 8033-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO SCHEIDET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9547, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por EVERALDO SCHEIDET, 

para recebimento do crédito exequendo.

Ainda que devidamente citado, o Instituto Requerido deixou de oferecer 

Impugnação a Execução, e não se opôs aos cálculos apresentados pelo 

Autor.

 Diante da concordância da parte Requerida, bem como, por inexistir óbice 

de natureza legal nos cálculos de fl. 138, HOMOLOGO para que surta 

seus jurídicos e desejados efeitos em favor do Autor.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 380867 Nr: 27413-14.2014.811.0002

 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: RONALDO CEZAR PAULA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafaella Lory da Silva e Silva - 

OAB:12.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

RONALDO CEZAR PAULA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, 

propôs a presente “ação de reconhecimento de direito previdenciário – 

benefício de prestação continuada (LOAS) e tutela antecipada” em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

objetivando, em síntese, que a autora possa receber o Benefício de 

Prestação Continuada.

Instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/51.

 Emenda à inicial às fls. 53/55. Tendo o pedido de Antecipação de Tutela 

sido deferido, fls. 56/57.

Citado, o Instituto refutou as alegações da Autora, também juntando 

documentos, fls. 60/64.

Impugnação à contestação às fls. 66/71.

Determinada a realização de perícia médica judicial, o laudo pericial foi 

apresentado às fls. 84/90, concluindo-se pelo reconhecimento da 

incapacidade laboral, total e permanente da parte autora.

Após, determinada a realização do estudo social, o laudo socioeconômico 

foi apresentado as fls. 106/110, com respostas aos quesitos formulados 

pelas partes e com parecer favorável ao enquadramento do autor para 

recebimento do benefício.

É, em síntese, o relatório.

Fundamento. DECIDO.

A matéria em comento tem como norma legal a Lei Orgânica de 

Assistência Social nº. 8.742/93, chamada de LOAS, que com a redação 

dada pela Lei nº. 12.345, de 2011, preconiza em seu artigo 20:

“Art. 20 - O benefício de prestação continuada é a garantia de um 

salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 

(sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de 

prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família”.

Por outro lado, dispõem os §§ 1º, 2º, 3º e 6º do mesmo artigo:

 “§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo 

requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um 

deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados 

solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

 § 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se:

 I - pessoa com deficiência: aquela que tem impedimentos de longo prazo 

de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade com as demais pessoas;

 II - impedimentos de longo prazo: aqueles que incapacitam a pessoa com 

deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo 

de 2 (dois) anos.

 § 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com 

deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 

1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

 (...)

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e 

do grau de incapacidade, composta por avaliação médica e avaliação 

social realizadas por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS)”.

 Da leitura dos dispositivos legais transcritos depreende-se que somente 

aquele que preencher tais requisitos - ser portador de deficiência que 

incapacite para a vida independente e para o trabalho, e perceber, no 

âmbito familiar, renda mensal inferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo - 

fará jus ao benefício.

Segundo José Afonso da Silva (Curso de direito constitucional positivo, 

12ª edição, ág. 300), in verbis:

"O direito à assistência social constitui a face universalizante da 

seguridade social, porque será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição (art. 203). Nela é que também, assenta 

outra característica da seguridade social: a solidariedade financeira, já 

que os recursos procedem do orçamento geral da seguridade social e não 

de contribuições específicas eventuais destinatários (art. 204), até porque 

estes são impersonalizáveis a priori, porquanto se constituem daqueles 

que não dispõem de meios de sobrevivência: os desvalidos em geral."

Nesse sentido, as jurisprudências:

PREVIDENCIÁRIO. AMPARO ASSISTENCIAL (LEI 8.742/93). PESSOA 

PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. MISERABILIDADE COMPROVADA. 

REQUISITOS LEGAIS SATISFEITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO NÃO 

PROVIDAS. 1. Sentença que se submete ao duplo grau obrigatório, tendo 

em vista a iliquidez da condenação imposta ao INSS. 2. Nos termos do art. 

20 da LOAS, o amparo assistencial constitui prestação outorgada "à 

pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) 

anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria 

manutenção nem de tê-la provida por sua família" (redação conferida pela 

Lei 12.435/2011). 3. A aferição da miserabilidade não pode considerar 

apenas os critérios objetivos fixados no art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93, 

devendo se dar sob o feitio de cada caso concreto (RE's 58093 e 567985, 

repercussão geral). 4. A prova pericial produzida confirma que o autor 

sofre de "esquizofrenia paranóide", estando total e permanentemente 

incapacitado para o trabalho desde novembro/2011 (três anos da data da 

perícia), sem possibilidade de reabilitação (v.fls.65/68). Testificada pelo 

estudo socioeconômico, outrossim, a hipossuficiência exigida na lei. 5. 

Configurados, nesse contexto, os requisitos legais para a obtenção do 

benefício assistencial, ojulgado a quo não merece reparo na parte 

meritória, sendo correta a fixação do início do benefício na data do 

requerimento administrativo (v. fl.37). 6. Não cabe reforma, igualmente, 

quanto aos honorários advocatícios - arbitrados em consonância com os 

balizamentos aplicáveis à época do julgamento -, sendo a isenção em 

custas e despesas amparada em legislação específica. 7. O regime de 

encargos definidos na Sentença harmoniza-se com a orientação seguida 

por esta Câmara, é dizer, os juros de mora (a partir da citação) e a 

correção monetária devem observar os ditames do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/09. No período 

antecedente à vigência deste último diploma a correção se fará nos 

termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, tudo sem prejuízo da 

incidência do que será decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, 

com repercussão geral reconhecida. 8. Tendo em vista a probabilidade do 

direito evidenciada a partir da análise empreendida nos dois níveis de 

jurisdição, a par, ainda, da natureza alimentar da prestação, ratifico a 

antecipação dos efeitos da tutela, determinando ao INSS, caso ainda não o 

tenha feito, que implante o amparo assistencial no valor de 1 (um) salário 

mínimo, no prazo de 10 (dez) dias. 9. Procedência da ação mantida, 

negando-se provimento à Apelação e à RemessaNecessária.(TRF-1 - AC: 

00102078220164019199 0010207-82.2016.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL POMPEU DE SOUSA BRASIL, Data de Julgamento: 16/12/2016, 

1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 
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22/03/2017 e-DJF1).

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. REQUISITO. ART. 20, § 3º, 

LEI Nº 8742/93. CUMPRIMENTO. DESNECESSIDADE. MISERABILIDADE. 

AFERIÇÃO. DEMAIS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. CONCLUSÃO. 

REVISÃO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. A teor de pacífico entendimento das Turmas integrantes da Egrégia 

Terceira Seção, o cumprimento do comando inserto no art. 20, § 3º da Lei 

8.742/93 não constitui condição sine qua non para a concessão do 

benefício assistencial.

2. É possível, ao magistrado, diante do caso concreto, aferir a carência e 

o estado de miserabilidade autorizadores do deferimento do benefício por 

outros meios legais de prova, sendo que a revisão de sua conclusão é 

inviável em sede de recurso especial, por força do comando da Súmula nº 

7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.” STJ-AGA-Quinta Turma. Rel(a) Laurita 

Vaz. DJ 15/09/2003).

O laudo pericial de fls. 84/90 foi conclusivo no sentido que a parte autora 

apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como 

limitação para a vida independente.

A concessão do benefício de amparo assistencial está condicionado à 

verificação concomitante dos fatos determinantes exigidos pelo art. 20, § 

3º, da Lei n° 8742/93, quais sejam: Considera-se incapaz de prover a 

manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda 

mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo.

 Quanto ao requisito, restou aclarado na conclusão médica da perícia 

judicial realizada que a parte autora encontra-se total e permanentemente 

incapacitada para o trabalho.

Ademais, verifico que a condição sócio-econômica da parte requerente é 

de miserabilidade.

Assim, como se vê, a autora preenche os requisitos para obtenção do 

benefício pleiteado, uma vez que comprovou a carência do benefício e, 

sobretudo, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho, bem 

como a situação de miserabilidade.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido posto na presente ação, e, por 

consequência lógica de causa e efeito, determino ao requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social-INSS que proceda a implantação do Benefício 

Previdenciário de Amparo Assistencial ao Sr. RONALDO CEZAR PAULA 

DA SILVA, correspondente a um salário mínimo mensal nos termos e para 

os fins colimados no artigo 20 da Lei nº 8.742/93 (LOAS), bem como o 

abono anual previsto no artigo 40 da mesma lei.

 Ratifico ainda, com fundamento do art. 300 e 303 do CPC, a tutela 

antecipada, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para 

o seu imediato cumprimento, sob pena de imposição de medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada prestação, 

nos termos da Lei nº 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ, que deverá ser 

calculada com base no IPCA (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 

1ª Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Os juros da mora 

incidirão a partir da citação para as parcelas vencidas e deverão ser 

calculados pelos juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque 

isenta. Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).

Deixo de recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito 

aqui buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata 

de Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).

Nos termos do Provimento nº 20/2008-CGJ/MT que disciplina a inserção de 

tópico síntese nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, 

faço constar: 1. Nome do Beneficiário: RONALDO CEZAR PAULA DA 

SILVA; 2. Benefício concedido: Amparo Social / LOAS; 3. Data inicial do 

benefício: 9/1/2015 (Data do indeferimento administrativo); 4. Renda 

mensal inicial: 1 salário mínimo; 5. Prazo para a autarquia cumprir a 

sentença: fixo o prazo em até 30 dias da intimação.

 Transitada em julgado a decisão, à parte autora para requerer o que de 

direito.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 262008 Nr: 1271-75.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl.138.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 370661 Nr: 19916-46.2014.811.0002

 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: ANA ROSA ILÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado nesta ação, condenando a parte requerida a incluir a 

requerente no benefício pensão por morte, no valor de sua quota-parte.A 

correção monetária incidirá a partir do vencimento de cada prestação, nos 

termos da Lei nº 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do STJ, que deverá ser 

calculada com base no IPCA (REsp 1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 

1ª Seção, julgado em 26/06/2013, DJe 02/08/2013). Os juros da mora 

incidirão a partir da citação para as parcelas vencidas e deverão ser 

calculados pelos juros da poupança (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a 

redação dada pela Lei nº 11.960/09).Deixo de condenar a parte requerida 

ao pagamento das custas porque isenta. Porém, condeno-a ao pagamento 

dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de recorrer, de 

ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui buscado não 

ultrapassar 1.000 salários mínimos, por se tratar de Autarquia Federal. 

(art. 496, § 3º, I do CPC).Em obediência aos termos do Provimento nº 

20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese nas sentenças 

que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o seguinte: 1. 

Nome da parte beneficiária: ANA ROSA ILÁRIO DOS SANTOS; 2. Benefício 

concedido: pensão por morte; 3. Renda mensal inicial: 50% (cinquenta por 

cento) do benefício; 4. Data do início do pagamento: a partir do trânsito em 

julgado.Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de 

direito.Custas “ex lege”.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 205160 Nr: 1145-30.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEDRO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de execução de sentença proposta por JOSÉ PEDRO DE 

MOURA, para recebimento do crédito exequendo.

Ainda que devidamente citado, o executado deixou de oferecer 

Impugnação a Execução, concordando de forma tácita com os cálculos 

apresentados pelo autor à fl. 229.

 Assim, por inexistir óbice nos cálculos de fl. 229, HOMOLOGO para que 

surtam seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte autora.

SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito exequendo 

por meio de Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da 
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RPV com cópia das peças pertinentes.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 347434 Nr: 13787-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA

 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:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente 

ação e, nestes termos, extingo o feito com resolução do mérito, nos 

moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o 

Requerido a pagar a parte Autora as diferenças decorrentes da 

concessão da ordem no processo de autos nº 359/2010, código 253647, 

da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta comarca, pertinentes 

ao período quinquenal anterior ao ajuizamento da ação mandamental, bem 

como ordenar que a parte Ré proceda à progressão funcional, para a 

Classe G, ano 2010, com a consequente efetuação do pagamento dos 

vencimentos com os coeficientes específicos de promoção a que faz jus, 

nos moldes da Lei nº 2.361/2001.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, consoante entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a 

contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao 

ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do 

artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 

30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta de 

poupança.Deixo de condenar a parte Ré nas custas e despesas 

processuais por ser isento, e condeno-o em honorários advocatícios que 

fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 

4º, inc. I), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da 

causa e o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de 

cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. II).Decisão não sujeita ao reexame 

necessário, por força do disposto no § 3º do artigo 496 do 

NCPC.Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 

10 (dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 

e 535 do NCPC.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 350960 Nr: 16557-88.2014.811.0002

 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: MARINETE MARIA DA GUIA CAMPOS BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 230.

Expeça-se o necessário.

 Int.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 224362 Nr: 4580-75.2009.811.0002

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI FERREIRA HAAGSMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AQUINO - OAB:, 

SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 Vistos,

Ante a petição de fl.82 verso, manifeste-se o exequente, no prazo legal.

Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 400288 Nr: 11465-95.2015.811.0002

 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: FERNANDO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

FERNANDO FRANCISCO DA SILVA opôs Embargos de Declaração, 

pugnando pelo seu acolhimento.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é rediscutir a data do DIB, o que já foi 

devidamente apreciado e decidido. Assim, a pretensão resulta 

incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, consoante 

entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 285845 Nr: 4933-13.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fl. 191.

Assim, expeça-se novo RPV com base nos cálculos apresentados às fls. 

168/169, conforme homologação à fl. 176.

 Expeça-se o necessário.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 447269 Nr: 10567-48.2016.811.0002

 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: MRV PRIME I INCORPORAÇÕES SPE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONEL MARTINS BISPO - 

OAB:OABMG 97.449, THIAGO DUARTE DE CAMPOS - OAB:OABMG 

98.983
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Ante a petição de fls. 406/409, manifeste-se o Requerente acerca do 

cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, conclusos.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 247950 Nr: 7681-86.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO CREZOLINO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de cumprimento de sentença proposta por BENEDITO CREZOLINO 

DE MORAIS, para recebimento do crédito exequendo.

O Requerido apresentou impugnação à execução, fls. 203/213.

 Intimada, a parte Requerente concordou com os cálculos apresentados 

pelo Instituto Requerido.

 Diante da concordância da parte Requerente, bem como, por inexistir 

óbice de natureza legal nos cálculos de fl. 208, HOMOLOGO para que 

surta seus jurídicos e desejados efeitos em favor da parte Autora.

 SOLICITE-SE ao Excelentíssimo Presidente do Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, seja requisitado o pagamento do débito por meio de 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-se a solicitação da RPV com 

cópia das peças pertinentes.

Transitada em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320510 Nr: 16912-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARIA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos 

temporários constantes dos autos, compreendidos entre 07/03/2001 a 

31/12/2012, já observado que a prescrição atinge os contratos celebrados 

antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança..Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. I), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e 

o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta 

decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 439112 Nr: 6334-08.2016.811.0002

 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: ELIZA TOLENTINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE, PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande e PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos 

Servidores Municipais de Várzea Grande, onde se alega que quando da 

edição da Medida Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, 

dispondo sobre o Programa de Estabilização Econômica, o Sistema 

Monetário Nacional instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter 

reajustado a remuneração da parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, o Município de Várzea Grande apresentou 

contestação. Juntou documentos. No mérito, teceu considerações acerca 

dos antecedentes históricos da conversão dos vencimentos para a URV. 

Sustentou competir a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao 

final, protestou pela improcedência do pedido inicial.

O Previvag, por sua vez, sustenta preliminarmente a prescrição do fundo 

de direito. No mérito afirma que o pagamento dos vencimentos dos 

servidores públicos municipais sempre se deu após o término do mês e 

não antecipadamente, afirmando que desde 1991 o pagamento vem sendo 

feito até o dia cinco do mês seguinte ao do vencimento.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Antes, porém, de adentrar o mérito da ação passo a enfrentar a preliminar 

arguida na peça de defesa, consistente na ilegitimidade passiva do 

Município de Várzea Grande, ressalte-se que a jurisprudência entende ser 

parte ilegítima da ação, o Estado ou Município, quando o servidor já estiver 

aposentado, devendo o juízo extinguir o processo sem resolução do 

mérito nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil:

“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FAZENDA PÚBLICA. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. Pretensão ao recálculo dos proventos nos termos 

da Lei n.º 8.880/94, voltada contra a Fazenda Pública. Ilegitimidade 

passiva, porque a autora da ação é servidora pública inativa. A SPPREV - 

São Paulo Previdência - é a autarquia responsável pelo pagamento do 

benefício e deve responder à demanda. Sentença reformada. Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do 

C P C . ”  ( T J - S P  -  A P L :  1 0 0 1 7 6 3 1 9 2 0 1 4 8 2 6 0 5 8 7  S P 

1001763-19.2014.8.26.0587 - 13ª Câmara de Direito Público – Rel. Djalma 

Lofrano Filho, J. 20.5.2015, DJE. 27.5.2015).

“APOSENTADAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO CONVERSÃO DOS 

VENCIMENTOS EM URV - AÇÃO PROPOSTA APENAS EM FACE DA 

MUNICIPALIDADE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM' 
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ACOLHIDA - EXTINÇÃO DO FEITO DECRETADA, NOS TERMOS DO ART. 

267, VI, DO CPC, COM RELAÇÃO ÀS COAUTORAS INATIVAS. 

SERVIDORA DA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONVERSÃO 

DOS VENCIMENTOS EM URV A PARTIR DE 1º/03/94 INTELIGÊNCIA DA LEI 

Nº 8.880/94 CABIMENTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE 

AGIR AFASTADA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO - 

OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, NÃO ATINGINDO O FUNDO DE 

DIREITO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO 

À COAUTORA NA ATIVA, COM OBSERVAÇÃO: VALORES QUE SERÃO 

APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - JUROS nos termos do artigo 

406, DO CÓDIGO CIVIL E CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TABELA 

PRÁTICA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECURSOS DA RÉ E OFICIAL 

PARCIALMENTE PROVIDOS.” (TJ-SP - APL: 10265341420148260053 SP 

1026534-14.2014.8.26.0053 - 13ª Câmara de Direito Público – Rel. Ferraz 

de Arruda, J. 25.3.2015, DJE. 27.3.2015).

Assim, tendo em vista que os valores pleiteados correspondem ao período 

em que a parte Autora já se encontrava aposentada, acolho a preliminar 

suscitada pelo Município de Várzea Grande em sua contestação, a fim de 

ordenar a sua exclusão da relação processual, por ilegitimidade passiva, 

declarando, em relação ao Município, extinto o processo sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento.

 Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, § 3º, inc. II).

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, deverá 

ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como 

a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 

do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela 

Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os 

índices de caderneta de poupança.
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Declaro, também, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em relação ao Município de 

Várzea Grande por ser este parte ilegítima da relação processual e, por 

consequência condeno a parte Autora ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), de acordo com o 

art. 85, § 8º, do CPC e observando o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, vez 

que é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a 

sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de jurisdição (Súmula 490 STJ), 

determino o reexame necessário desta decisão. Decorrido o prazo sem 

recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal para o 

reexame necessário.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do CPC.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 296612 Nr: 16964-65.2012.811.0002

 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: MARIA DO CARMO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 74 da Lei nº 8.213/91, c/c art. 487, 

I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

nesta ação, condenando a parte ré a conceder à requerente o benefício 

pensão por morte, equivalente a 1 salário mínimo mensal, tendo como 

termo inicial a data da citação válida: 1/10/2012.Ratifico ainda, a 

concessão da tutela antecipada, com fundamento dos artigos 300 e 303 

do CPC, pelo que ordeno a imediata intimação da parte requerida para o 

seu imediato cumprimento.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento de cada prestação, nos termos da Lei nº 6.899/81 e Súmulas 

43 e 148 do STJ, que deverá ser calculada com base no IPCA (REsp 

1270439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 1ª Seção, julgado em 26/06/2013, 

DJe 02/08/2013). Os juros da mora incidirão a partir da citação para as 

parcelas vencidas e deverão ser calculados pelos juros da poupança (art. 

1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09).Deixo 

de condenar a parte requerida ao pagamento das custas porque isenta. 

Porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, parágrafo 3º do CPC).Deixo de 

recorrer, de ofício, da remessa necessária em virtude de o direito aqui 

buscado não ultrapassar 1.000 salários mínimos, posto que se trata de 

Autarquia Federal. (art. 496, § 3º, I do CPC).Em obediência aos termos do 

Provimento nº 20/2008-CGJ, que disciplina a inserção de tópico/síntese 

nas sentenças que versem sobre benefício previdenciário, faço constar o 

seguinte: 1. Nome da parte beneficiária: MARIA DO CARMO DA SILVA; 2. 

Benefício concedido: pensão por morte; 3. Data inicial do benefício: 

1/10/2012 (data da citação válida); 4. Renda mensal inicial: um salário 

mínimo; 5. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias da 

intimação.Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que 

de direito.Custas “ex lege”.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320502 Nr: 16904-58.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDINALVA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido 

formulado na presente ação e determino o recolhimento das verbas 

atinentes ao FGTS durante o período em que a Requerente prestou 

serviços ao Município de Várzea Grande em razão dos contratos 

temporários constantes dos autos, compreendidos entre 01/07/2007 a 

23/12/2011, já observado que a prescrição atinge os contratos celebrados 

antes dos 05 (cinco) anos que precedem o ajuizamento da ação. Declaro 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, a atualização monetária, deverá ser corrigida com base 

no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 

6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova 

redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 

de 30/06/2009, quando deverão ser empregados os índices de caderneta 

de poupança..Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e 

despesas processuais e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, 

inc. I), a ser apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e 

o trabalho do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo 

(CPC, art.85, § 3º, inc. II).Considerando o entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça que a sentença ilíquida se sujeita ao duplo grau de 

jurisdição (Súmula 490 STJ), determino o reexame necessário desta 

decisão. Decorrido o prazo sem recurso voluntário, encaminhem-se os 

autos ao e. Tribunal para o reexame necessário.Transitada em julgado a 

decisão, aos requerentes para, no prazo de 10 dias, executar a sentença 

nos termos do art. 534 e 535 ambos do Código de Processo Civil. Nada 

sendo postulado, arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 407846 Nr: 15542-50.2015.811.0002

 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: EVA PAULA CORRÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação para 

determinar o pagamento do 13º salário relativo ao período aquisitivo 2014, 

acrescidos de juros de mora a partir da citação e corrigido 

monetariamente. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.A correção 

monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação inadimplida e juros 

de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior liquidação de 

sentença.Sobre a condenação retro mencionada, a atualização monetária, 

deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem 

como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida 

(Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, dada pela Lei nº 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão 

ser empregados os índices de caderneta de poupança.Deixo de condenar 

o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais e condeno-o em 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. I), a ser apurado em liquidação, 

tendo em vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, 

atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, art.85, § 3º, inc. 

II).Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 

3º do artigo 496 do CPC.Transitada em julgado a decisão, aos requerentes 

para, no prazo de 10 dias, executar a sentença nos termos do art. 534 e 

535 ambos do Código de Processo Civil. Nada sendo postulado, 

arquive-se com as baixas e cautelas legais.P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329785 Nr: 26087-53.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. O. R. TERRAPALANAGEM CONSTRUÇÃO E 

TRANSPORTES LTDA, ONEIDA BRUNO DA SILVA SANTOS, GILDASIO 

RAFAEL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA - 

OAB:11789/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA PATRICIA GABILAN 

SANCHES - OAB:10.756/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA para 

manifestar no prazo legal acerca do teor dos documentos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 305355 Nr: 1017-34.2013.811.0002

 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: NATALICE SOUZA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330890 Nr: 27179-66.2013.811.0002

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 335753 Nr: 4242-28.2014.811.0002

 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 MADALENA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO GOMES AMADO - 

OAB:11816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 238955 Nr: 341-91.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS DIST. MOV. ELETRODOMESTICOS 

LTDA, JAIRO FRANCISCO DE SOUZA, ERIVELTO DA SILVA GASQUES, 

AUDENICE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENS PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SANDRO 

SARMENTO FERREIRA - OAB:, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16381/O

 Vistos em correição.

Conforme se extrai da análise do art. 8º, inc. II da Lei de Execução Fiscal, 

em conjunto com o art. 12, parágrafo 3º desta mesma lei, constata-se que 

a LEF, dispensa a pessoalidade da citação, atribuindo validade à citação 

pelo correio mesmo que o AR – aviso de recebimento – não seja assinado 

de próprio punho pelo executado. Para tanto, basta seja demonstrado a 

entrega da carta no endereço do devedor. Portanto citação válida 

conforme fls.14 e verso.

A Fazenda Pública manifestou-se que a dívida, objeto desta execução foi 

quitada administrativamente conforme fl.40/41.

É a síntese. Fundamento e Decido.

Restou demonstrado que a liquidação do débito ocorreu 

administrativamente, impondo-se desta forma a extinção do presente feito 

em razão da parte devedora satisfazer a obrigação.

Por tais razões e, com sustentáculo nos artigos 924, inciso I, c/c 487, 

inciso I, ambos do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO 

o presente feito, com julgamento de mérito.

Proceda ao levantamento de eventuais penhoras existentes, bem como 

desbloqueio de valores através de expedição de alvará, tendo em vista 

que a parte executada nada mais deve a Fazenda Pública Estadual.

Com honorário, estes fixados fl.10.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades de estilo, 

arquivem-se.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. Cumpra-se.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 527867 Nr: 3061-50.2018.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS MENDES BARRAVIEIRA 

- OAB:13116, MOACIR RIBEIRO - OAB:3562-B-OAB-MT

 Intimar os advogados Moacir Ribeiro (OAB/MT 3.562-B) e o advogado 

Jonas Mendes Barravieira (OAB/MT 13.116), defensores do acusado 

Mario da Silva Neto, para comparecerem na audiência de inquirição das 

testemunhas Braz de tal e Laiz Consuelo da Silva, conforme decisão 

abaixo transcrita, a ser realizada na sede deste Juízo da 1ª Vara Criminal 

de Várzea Grande/MT: "Vistos. Designo audiência para inquirição das 

testemunhas para o dia 21 de março de 2018, às 17h00min. Cientifique-se 

o MP e a Defensoria Pública. Oficie-se ao Juízo deprecante, 

informando-lhe acerca da data da audiência. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 460851 Nr: 16894-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK JHONNAS FERREIRA SILVA, HIGOR DIAS 

DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Nogueira 

Nicolino - OAB:

 Intimar o advogado Pedro Paulo Nogueira Nicolino (OAB/MT nº 8941), 

defensor do acusado Higor Dias de Freitas, comparecer Audiência de 

Instrução e Julgamento designada para o dia 21 de março de 2018, às 

16h30min, conforme decisão de fls. 276, cujo teor é o seguinte: "Vistos. 

Designo o dia 21 de março de 2018, às 16h30min, para continuação da 

audiência de Instrução e Julgamento. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 271066 Nr: 11582-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, WALDIR CALDAS 
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RODRIGUES - OAB:6591

 Intimar o advogado Waldir Caldas Rodrigues (OAB/MT 6.591), defensor do 

acusado Sebastião Pereira Cardoso, da decisão de fls. 225, cujo teor é o 

seguinte: "Vistos. SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO, por advogado 

constituído, requer a redesignação da sessão de julgamento designada 

para o dia 20/03/2018, tendo em vista que seu patrono não poderá 

comparecer ao julgamento, pois possui outro chamamento judicial 

designado anteriormente para o mesmo dia e hora, perante o juízo da 

Primeira Vara Criminal da Capital (Proc. Id. 158744), conforme petição de 

pp. 222/223. É a síntese. DECIDO. Analisando com cuidado os autos, 

ressalto que em pesquisa ao Sítio do TJMT (em anexo), evidencia-se que o 

julgamento mencionado na Comarca da Capital foi redesignado para o dia 

26/04/2018. Convém dizer, também, que, inobstante seja a vontade deste 

magistrado conciliar e buscar a melhor forma de realização dos 

julgamentos, este feito já aguardou por meses a designação de reuniões 

ordinárias e extraordinárias, notadamente quando a pauta de julgamentos 

deste Juízo atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e 

metas de alinhamento do CNJ. Feitas essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de pp. 222/223 e mantenho a data já designada para realização da 

Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri Popular. Int".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 271066 Nr: 11582-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, WALDIR CALDAS 

RODRIGUES - OAB:6591

 Intimar os advogados Waldir Caldas Rodrigues (OAB/MT 6.591), Antonio 

Carlos Rezende (OAB/MT 12.432) e Jackson Pellizzari (OAB/MT 13.831), 

defensores do acusado Sebastião Pereira Cardoso, da decisão de fls. 

225, que indeferiu a redesignação do Tribunal do Júri, cujo teor é o 

seguinte: "Vistos. SEBASTIÃO PEREIRA CARDOSO, por advogado 

constituído, requer a redesignação da sessão de julgamento designada 

para o dia 20/03/2018, tendo em vista que seu patrono não poderá 

comparecer ao julgamento, pois possui outro chamamento judicial 

designado anteriormente para o mesmo dia e hora, perante o juízo da 

Primeira Vara Criminal da Capital (Proc. Id. 158744), conforme petição de 

pp. 222/223. É a síntese. DECIDO. Analisando com cuidado os autos, 

ressalto que em pesquisa ao Sítio do TJMT (em anexo), evidencia-se que o 

julgamento mencionado na Comarca da Capital foi redesignado para o dia 

26/04/2018. Convém dizer, também, que, inobstante seja a vontade deste 

magistrado conciliar e buscar a melhor forma de realização dos 

julgamentos, este feito já aguardou por meses a designação de reuniões 

ordinárias e extraordinárias, notadamente quando a pauta de julgamentos 

deste Juízo atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e 

metas de alinhamento do CNJ. Feitas essas considerações, INDEFIRO o 

pedido de pp. 222/223 e mantenho a data já designada para realização da 

Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri Popular. Int".

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 511633 Nr: 26709-70.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JACOB DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE MOREIRA 

MARTINS PACHECO - OAB:10402/0

 Nos termos da legislação vigente art. 1961, da CNGC, impulsiono o 

presente feito, remetendo-o à intimação da Defesa do Réu, via DJE, para 

APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS, no prazo 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 319994 Nr: 16362-40.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFRAIM RENAN DOS SANTOS MORAES, 

RENATO CHAVES GROSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS JOSE DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:46723/PR, SERGIO BOND REIS - OAB:13984/PR

 DECISÃO

I – Observo que, mesmo envidados todos os esforços para a citação 

pessoal dos réus JONAS e CELSO, isso não foi possível tendo, então, 

sido devidamente citados e intimados por edital, não constituiram 

advogado. Assim, em relação a estes SUSPENDO o processo e o curso 

do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP. Não havendo 

prejuízo para a defesa e visando a celeridade no andamento do feito, 

determino o desmembramento do processo quanto a eles (CPP, art. 80).

II – Os Réus EFRAIM e RENATO apresentaram Defesa Preliminar. Não 

ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, designo 

para o dia 18/04/2018, às 14:30 horas, a audiência de instrução (CPP, art. 

411).

 Intimem-se. Requisitem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516714 Nr: 22648-92.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056

 INTIMAÇÃO AO PATRONO HABILITADO PARA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 

2018, ÀS 15H:00MIN.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 468496 Nr: 20442-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GABRIEL FLORES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Lucas Gabriel Flores de Freitas Filiação: Reginaldo de 

Freitas e Marly Dina Flores, data de nascimento: 03/05/1998, brasileiro(a), 

natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), Endereço: Rua Boa Vista, N. 

200, Bairro: Água Vermelha, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de RÉU 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.

Diante do teor da certidão retro, cujo teor noticia a inexistência do 

endereço informado pelo réu nos autos, providencie-se a respectiva 

intimação por edital.

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 

entorpecente tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra o Ministério Público que no dia 26 de setembro de 2016, por volta 

das 18h00min, policiais militares em ronda pelo bairro Água Vermelha, 
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nesta Cidade, visualizaram o indivíduo Willian de Campos Santos, vulgo 

“Rajado”, que ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga 

pulando vários muros, todavia foi detido e encontrado com ele um revólver 

marca Taurus, com seis munições intactas e numeração raspada (IP 

diverso). Após, os policiais questionaram a Willian sobre o denunciado, 

tendo ele informado o endereço. No local, abordaram o denunciado e 

localizaram quatro porções de pasta base de cocaína, uma porção de 

maconha e a importância de R$ 28,00 em notas miúdas.

Narra também o Ministério Público que as substâncias apreendidas 

apresentaram resultado POSITIVO para o princípio ativo da COCAÍNA e 

MACONHA, pesando, respectivamente, 13,21g (treze gramas e vinte e um 

centigramas) e 1,81g (um grama e oitenta e um centigramas).

Por derradeiro o Ministério Público pugna pela condenação arrolando 

testemunhas.

Pelo despacho de fls. 68 deu-se prosseguimento ao feito. A prisão do 

acusado foi revogada às fls. 70. Notificado (fls. 150/151), o acusado 

apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública às fls. 

152/153. A denúncia foi recebida às fls. 154.

Na audiência (fls. 162/164) foram inquiridas duas testemunhas indicadas 

pelas partes. Em continuidade (fls. 177/178) foi decretada a revelia do 

acusado (art. 367, do CPP), prejudicando assim seu interrogatório, sendo 

o feito remetido às alegações finais por memoriais.

O Ministério Público, em alegações finais (fls. 179/184), entendendo 

estarem devidamente demonstradas a materialidade e autoria, pugnou pela 

condenação nos termos da denúncia.

A defesa, em suas últimas alegações (fls. 187/192), invocando carência 

probatória para embasar o pleito condenatório pugnou pela aplicação do 

princípio in dubio pro reo, absolvendo o acusado nos termos do art. 386, 

VII 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 pelo reconhecimento da causa de diminuição da 

pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

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.

Na esfera extrajudicial (fls. 13 e vº) o acusado negou a traficância, 

declarando:

“... informa que nesta data, por volta das 18h00, estava dentro de sua 

casa, quando alguns policiais chegaram ali, efetuando sua abordagem e 

detenção. QUE o interrogado afirma não ter fugido ao avistar os policiais, 

bem como não ofereceu qualquer tipo de resistência à abordagem. Que os 

policiais efetuaram buscas no interior da casa do interrogado, porém, não 

encontraram nenhum ilícito. QUE um dos policiais tirou certa quantidade de 

drogas e dinheiro do bolso e disse que os mesmos pertenciam ao 

interrogado, fato que este afirma o interrogado não ser verdadeiro, vez 

que a droga apresentada pelo tal policial não pertence ao interrogado. QUE 

em frente à sua casa possui uma câmera de filmagem instalada na casa 

vizinha, que pode perfeitamente comprovar que o interrogado não fugiu da 

guarnição policial, bem como não ofereceu qualquer tipo de resistência à 

abordagem. QUE a seguir, o interrogado foi conduzido ao plantão da 1ª 

Delegacia de Polícia, em cujo local estava detido seu amigo WILLIAN DE 

CAMPOS SANTOS, vulgo “RAJADO”, vez que os policiais encontraram 

com ele, 01 (um) Revólver calibre 38. QUE quanto ao FÁBIO JUNIOR 

ANTONIO DE FREITAS REZENDE, o interrogado afirma que ele é seu primo, 

e compareceu no momento da abordagem do interrogado, e ao vê-lo, os 

policiais mandaram ele se deitar no chão, prontamente recusado por ele, e 

por isso, os policiais também fizeram sua abordagem e detenção, 

conduzindo-o ao plantão da 1ª Delegacia de Polícia, sem que nenhum 

crime tenha cometido...”.

O acusado não foi interrogado em juízo em razão de sua ausência/revelia 

(art. 367 do Código de Processo Penal).

As demais provas constantes do feito não autorizam a condenação por 

tráfico.

As provas testemunhais consistem na oitiva dos policiais Edinei Carmo de 

Campos e Willias dos Santos Pereira, que efetuaram o flagrante. Em juízo 

(mídia) tais testemunhas declararam ter obtido informação de populares da 

comercialização de drogas por parte do acusado e do indivíduo conhecido 

pela alcunha de “Rajado”. Em diligências abordaram “Rajado” portando uma 

arma de fogo e após indicação daquele realizaram buscas na residência 

onde estava o acusado e encontraram drogas.

Consta também do depoimento do policial Edinei que havia denúncias da 

participação do acusado e seu comparsa em um crime de roubo 

executado com muita violência.

Veja-se que as testemunhas afirmaram ter diligenciado até a residência do 

acusado por indicação do indivíduo conhecido pela alcunha de “Rajado”, 

entretanto tal pessoa na esfera extrajudicial (fls. 14 e verso) negou ter 

conduzido os policiais até a casa do acusado, declarando: “... QUE 

perguntado se o interrogado indicou aos policiais o local onde mora seu 

amigo CALIXTO, o interrogado respondeu que não informou nada eles, e 

após se posto na viatura, o interrogado foi levado pela guarnição foi a 

casa de CALIXTO, permanecendo dentro da viatura...”.

Frise-se que referida pessoa sequer foi arrolada pelo órgão acusador 

para ser ouvida sob o crivo do contraditório.

Ademais, a informação prévia recebida pelos militares também foram 

mantidas no anonimato e são apenas tais elementos que revelariam a 

finalidade de tráfico da pouca droga encontrada com o réu.

Soma-se a isso o fato de os policiais não terem encontrado nenhum objeto 

comumente utilizado no preparo e distribuição de entorpecentes, tais como 

balança de precisão e embalagens.

Assim, não há elementos sérios a subsidiar este juízo na formação de 

convicção acerca da existência do crime de tráfico. O que é certo é que o 

acusado mantinha em depósito drogas. Nem se cogite a falácia de que a 

droga foi plantada pelos policiais, já que não há nos autos uma única 

prova a revelar a má-fé dos milicianos que o prenderam.

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 (13,21g de maconha e 

1,81g de cocaína), 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 na esfera extrajudicial, ao responder a 

perguntas sobre a sua pessoa, declarou ser viciado em maconha e 

cocaína (fls. 14).

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 LUCAS GABRIEL FLORES DE FREITAS, 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 

necessárias.

A destinação dos numerários e dos objetos apreendidos (fls. 20) deverá 

ser procedida pelo Juizado Especial Criminal desta Comarca.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523444 Nr: 265-86.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MORAES GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - 

OAB:21521/O

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA RESPONDER À 

ACUSAÇÃO POR ESCRITO NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 473678 Nr: 23006-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIDY ALFREDO DE SOUZA ROSA, MARCIO 

DE MOARES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Widy Alfredo de Souza Rosa Filiação: Pedro Alfredo 

Rosa e Maria de Souza Pedro, data de nascimento: 23/12/1995, 

brasileiro(a), natural de Belo horizonte-MG, solteiro(a), desempregado, 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Bairro: 

Souza Lima, Cidade: Várzea Grande-MT

atualmente em lugar incerto e não sabido.

Finalidade:INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS.251), QUE SEGUE: ...Ante ao exposto julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e, por consequência condeno os réus:

Widy Alfredo de Souza Rosa, qualificado nos autos, por infringir o art. 

157, §2.º, I e II, do Código Penal brasileiro. E o absolvo quanto a imputação 

do art. 307, do Código Penal brasileiro.

Lucas de Moraes Lacerda, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, 

§2.º, II, do Código Penal brasileiro.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

 A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderiam motivar pelo direito e 

agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de 

acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a 

exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da 

ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas 

ações ser contrárias ao direito; e labaram em conduta que restou clara a 

exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator 

externo justifica sua ação contrária ao direito.

Os réus são reincidentes (fl. 162 – Widy e fl. 250 - Lucas).

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto 

a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de suas personalidades.

 Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhe são 

desfavoráveis, eis que se assenhoraram de patrimônio alheio mediante 

grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu Lucas como não boa, declarou ser 

operador de máquina, com renda mensal de R$ 1.800,00. É patrocinado 

pela i. Defensoria Pública (fl. 220). O réu Widy não foi interrogado na 

Delegacia de Polícia, conforme relatório da autoridade policial às fls. 93/6 e 

nem mesmo veio em juízo, ficando prejudicado saber sobre sua situação 

econômica mas, a considero insuficiente por ser defendido pela i. 

Defensoria Pública.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Widy Alfredo de Souza Rosa (Roubo duplamente majorado). Tudo isso 

sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) 

anos de reclusão; deixo de diminuir e ou aumentar pelas circunstâncias 

legais genéricas, pois, as reconhecidas se anulam; aumento-a em (1/3) um 

terço ante as majorantes pelo concurso de pessoas e arma de fogo, 

resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cuja pena 

torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, fixo sua pena 

pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser 

reincidente.

Lucas de Moraes Lacerda (Roubo majorado). Tudo isso sopesado, fixo 

sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; 

aumento-a em (1/6) um sexto ante a agravante da reincidência, ficando a 

pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em 

(1/3) um terço ante a majorante pelo concurso de pessoas, resultando em 

06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja pena 

torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, fixo sua pena 

pecuniária em 62 (sessenta e dois) dias-multa no valor mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser 

reincidente.

DISPOSITIVO FINAL

Neste feito os réus encontram-se soltos. Nesta oportunidade foram 

julgados e condenados em regime fechado de prisão, por serem 

reincidentes, no entanto tenho que soltos devem permanecer, pois não 

vislumbro os requisitos do art. 312 do CPP.

Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais 

por terem se revelado pobres na forma da lei.

Deixo de condenar os réus em fazerem reparação por dano material às 

vítimas (art. 387, IV, do CPP), eis que os objetos foram devolvidos (fls. 22 

e 27).

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento às 

vítimas de que os réus foram condenados e encontram-se em liberdade 

nos termos da lei (CPP, art. 201, § 2.º).

 Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 473678 Nr: 23006-91.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIDY ALFREDO DE SOUZA ROSA, MARCIO 

DE MOARES LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Widy Alfredo de Souza Rosa Filiação: Pedro Alfredo 

Rosa e Maria de Souza Pedro, data de nascimento: 23/12/1995, 

brasileiro(a), natural de Belo horizonte-MG, solteiro(a), desempregado, 

Endereço: Parte Sem Endereço (Aguardando Regularização), Bairro: 

Souza Lima, Cidade: Várzea Grande-MT

atualmente em lugar incerto e não sabido.

Finalidade:INTIMAR O RÉU ACIMA QUALIFICADO, DA R. SENTENÇA DE 

FLS.251), QUE SEGUE: ...Ante ao exposto julgo procedente o pedido 

contido na denúncia e, por consequência condeno os réus:

Widy Alfredo de Souza Rosa, qualificado nos autos, por infringir o art. 

157, §2.º, I e II, do Código Penal brasileiro. E o absolvo quanto a imputação 

do art. 307, do Código Penal brasileiro.

Lucas de Moraes Lacerda, qualificado nos autos, por infringir o art. 157, 

§2.º, II, do Código Penal brasileiro.

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a 

pena.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA:

 A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do 

“poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, 

exsurge do comportamento do réu, pois, poderiam motivar pelo direito e 

agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada 

contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, 

por os agentes terem consciência do agir ilícito e auto determinarem-se de 

acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a 

exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da 

ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de suas 

ações ser contrárias ao direito; e labaram em conduta que restou clara a 

exigibilidade de conduta diversa da qual incorreram, pois, nenhum fator 

externo justifica sua ação contrária ao direito.

Os réus são reincidentes (fl. 162 – Widy e fl. 250 - Lucas).
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Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto 

a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para 

análise de suas personalidades.

 Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhe são 

desfavoráveis, eis que se assenhoraram de patrimônio alheio mediante 

grave ameaça.

Verifico a situação econômica do réu Lucas como não boa, declarou ser 

operador de máquina, com renda mensal de R$ 1.800,00. É patrocinado 

pela i. Defensoria Pública (fl. 220). O réu Widy não foi interrogado na 

Delegacia de Polícia, conforme relatório da autoridade policial às fls. 93/6 e 

nem mesmo veio em juízo, ficando prejudicado saber sobre sua situação 

econômica mas, a considero insuficiente por ser defendido pela i. 

Defensoria Pública.

A conduta das vítimas em nada influenciou para o evento criminoso.

Widy Alfredo de Souza Rosa (Roubo duplamente majorado). Tudo isso 

sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) 

anos de reclusão; deixo de diminuir e ou aumentar pelas circunstâncias 

legais genéricas, pois, as reconhecidas se anulam; aumento-a em (1/3) um 

terço ante as majorantes pelo concurso de pessoas e arma de fogo, 

resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, cuja pena 

torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, fixo sua pena 

pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser 

reincidente.

Lucas de Moraes Lacerda (Roubo majorado). Tudo isso sopesado, fixo 

sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; 

aumento-a em (1/6) um sexto ante a agravante da reincidência, ficando a 

pena em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão; aumento-a em 

(1/3) um terço ante a majorante pelo concurso de pessoas, resultando em 

06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, cuja pena 

torno em concreta e definitiva a míngua de quaisquer outras 

circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levado pelos mesmos critérios acima mencionados, fixo sua pena 

pecuniária em 62 (sessenta e dois) dias-multa no valor mínimo legal, ou 

seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção 

monetária, quando do efetivo pagamento.

Consoante o art. 33, § 2.o, alínea b, do Código Penal, o réu deverá iniciar o 

cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado, por ser 

reincidente.

DISPOSITIVO FINAL

Neste feito os réus encontram-se soltos. Nesta oportunidade foram 

julgados e condenados em regime fechado de prisão, por serem 

reincidentes, no entanto tenho que soltos devem permanecer, pois não 

vislumbro os requisitos do art. 312 do CPP.

Deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais 

por terem se revelado pobres na forma da lei.

Deixo de condenar os réus em fazerem reparação por dano material às 

vítimas (art. 387, IV, do CPP), eis que os objetos foram devolvidos (fls. 22 

e 27).

Determino a Sr.ª Gestora que por qualquer meio dê conhecimento às 

vítimas de que os réus foram condenados e encontram-se em liberdade 

nos termos da lei (CPP, art. 201, § 2.º).

 Transitada em julgado, lance o nome dos réus no rol dos culpados, 

procedendo às anotações devidas e expedindo-se a Guia de Execução 

Definitiva

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 446159 Nr: 10035-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA MORALES CHIQUETTI, LILIAN 

CARINE CHIQUETTI TAMURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Vieira Passos - 

OAB:17.731, ANTONIO PAULO Z. MENDONÇA - OAB:6.576/OAB/MT, 

MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941, RAPHAELA BUENO 

- OAB:20.891/MT

 DR. ANTONIO PAULO ZAMBIM MENDONÇA OAB/MT 6576 e ou DR ALEX 

VIEIRA PASSOS OAB/MT 17731 e DRª GISELLA CRISTINA K. R. SILVA 

OAB/MT 9587 - da r. sentença proferida nestes autos

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 520935 Nr: 24965-63.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dr. MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM, OAB/MT 21.538, apresentar 

defesa preliminar.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 423340 Nr: 23737-24.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALTINO VILAS BOAS, HERNANDES 

SOUZA SIMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dr. MÁRCIO SALES DE FREITAS, OAB - MT 7.888 - para apresentar 

alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 331395 Nr: 114-62.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID NAVES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU: DAVID NAVES ALVES, Dr. RAFAEL 

WINCK DO NASCIMENTO - OAB/MT 19.119, PARA COMPARECER 

PERANTE ESTE JUÍZO, EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, 

DESIGNADA PARA O DIA 24 DE ABRIL DE 2018 ÀS 15H00

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 526665 Nr: 1778-89.2014.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CARLOS PEREIRA, Rg: 

1726995, Filiação: Júlia Pereira de Araújo e Feliciano da Cruz Pereira, data 

de nascimento: 15/10/1971, brasileiro(a), natural de São Miguel do 

Araguaia-GO, convivente, ni, Telefone 65-99965-2502. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, ANTÔNIO CARLOS PEREIRA praticou o 

crime de violação de domicilio, previsto no art. 150, §1º do Código Penal, 

razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

oferece a presente denúncia e requer seja o denunciado citado e intimado 

para a audiência de instrução e julgamento, prosseguindo-se nos termos 

do art. 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95, até final condenação.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CERTIFIQUE-SE a 

Sra. Gestora junto ao sistema prisional se o réu ANTÔNIO CARLOS 

PEREIRA encontra-se recolhido em alguma unidade e, caso contrário, 

PROCEDA-SE com sua citação editalícia, nos termos dos arts. 396 e 361 e 

seguintes, todos do Código de Processo Penal.Conste no edital que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e 

intimação.Decorrido o prazo do edital sem manifestação do denunciado, 

CERTIFIQUE-SE e FAÇAM os autos conclusos para as demais 

deliberações.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Karoline Padilha de 

Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 13 de março de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 522082 Nr: 25502-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MNDCES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (artigos 41 e 395, ambos do 

CPP, aplicáveis analogicamente), eis que, analisando a representação, 

verifica-se que há indícios de autoria e materialidade contra o 

representado, RECEBO A REPRESENTAÇÃO oferecida contra Andrey 

Lucas da Silva na forma como inicialmente colocada em Juízo, pela prática, 

em tese, do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, do Código Penal.

Em segundo lugar, não obstante o seu caráter excepcional, verifica-se 

que a internação provisória do adolescente deve ser decretada.

Isso porque o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) 

prevê a medida excepcional da internação provisória em seu artigo 108, 

verbis:

“Art. 108. A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo 

prazo máximo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em 

indícios suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade 

imperiosa da medida”.

 Os pressupostos para a análise da internação provisória, quais sejam, 

indícios suficientes de autoria e materialidade, se fazem presentes à vista 

dos documentos acostados aos autos, de forma que estão presentes os 

elementos suficientes para a análise do pedido de internação provisória.

Com efeito, nota-se que são verossímeis as alegações iniciais segundo as 

quais o adolescente praticou o roubo majorado juntamente com o imputável 

identificado como Welington, mediante grave ameaça exercida com 

emprego de arma de fogo, mormente diante da própria confissão do 

representado e do seu reconhecimento pela vítima da subtração, 

circunstâncias que apontam a necessidade premente da internação 

provisória, dada a natureza e gravidade do ato infracional imputado.

De fato, é o Juiz de 1º grau, por manter contato direto com os 

acontecimentos diários do Município em que jurisdiciona, a pessoa mais 

indicada para verificar a gravidade ou não e a intensidade da repercussão 

no seio da sociedade do fato imputado ao adolescente referenciado, até 

para que seja garantida a credibilidade da Justiça nesses casos, em razão 

do sentimento de impunidade ínsito na população, no atinente a atos 

praticados por pessoas em desenvolvimento, que são colocadas em 

liberdade imediatamente após a ocorrência deste tipo de ato infracional.

Assim, a necessidade imperiosa da medida resta demonstrada em face da 

gravidade da conduta imputada ao adolescente – roubo majorado – 

prevenindo a reiteração de infrações desta natureza em nosso Município, 

tornando-se necessária a ação enérgica do Poder Judiciário no sentido de 

afastar do convívio social, ainda que provisoriamente, o adolescente, sob 

pena de abalo da ordem pública no caso de, em liberdade, voltar 

novamente à prática de atos infracionais, inclusive como forma de 

resguardá-lo de eventual situação de risco decorrente de sua própria 

conduta (artigo 98, inciso III, do ECA).

A jurisprudência é nesse sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO 

DE ENTORPECENTES. APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE 

INTERNAÇÃO EM MEIO FECHADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 

PLEITEADA A APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. 

IMPOSSIBILIDADE. ADOLESCENTE QUE DEMONSTRA ALTA 

PERICULOSIDADE E FALTA DE ARREPENDIMENTO. NECESSIDADE DA 

IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS RIGOROSA. RECURSO 

IMPROVIDO. O cometimento de ato infracional equivalente ao crime de 

tráfico de entorpecentes, assemelhado a hediondo, contempla a aplicação 

da internação provisória, à vista da periculosidade do agente e da 

repercussão social do delito. A reiterada prática de atos infracionais, em 

especial análogos ao tráfico ilícito de entorpecentes, conducentes à 

situação de risco, recomenda a internação provisória do adolescente, 

tendo em vista que a medida socioeducativa não possui caráter punitivo, 

mas sim educativo e visa restabelecer o adolescente na vida em 

sociedade e tem pôr fim protegê-lo de suas próprias ações e evitar sua 

escalada na vida criminosa.” (TJMT; APL 100242/2013; Várzea Grande; 

Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva; Julg. 

23/10/2013; DJMT 07/11/2013; Pág. 296)

Não é outra a lição do eminente doutrinador e magistrado Paulo Lúcio 

Nogueira, litteris:

“Aliás, não se pode esperar outra atitude das autoridades judiciárias 

responsáveis, pois o que não se pode admitir é deixar menores infratores 

perigosos em liberdade, nas ruas, praticando reiteradas infrações, sem 

serem recolhidos. Na discussão da problemática do menor, existem certos 

‘demagogos’ que entendem não haver menor perigoso, mas sim vítima da 

sociedade. Que ele seja vítima da sociedade é uma verdade que não pode 

ser refutada, mas que não deixa de ser perigoso quem assalta, mata, 

estupra é também uma verdade incontestável, que não pode ser negada 

em face de nossa realidade”. (in “Estatuto da Criança e do Adolescente 

Comentado”, Ed. Saraiva, 4ª. ed., p. 287) grifos nossos

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECRETO A 

INTERNAÇÃO PROVISÓRIA de ANDREY LUCAS DA SILVA, devidamente 

qualificado, pelo prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, nos termos 

dos artigos 106 e 108 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente).

Oficie-se aos Juízos da Infância e da Juventude das Comarcas de 

Cáceres, Rondonópolis e Cuiabá, todas deste Estado de Mato Grosso, 

solicitando, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, vaga para a 

internação do adolescente alvo, devendo, por ora, em caráter 

excepcionalíssimo e até que seja transferido à unidade adequada, 

permanecer na DEPOL local em cela separada e exclusiva.

Outrossim, acaso não haja respostas em tempo hábil ou haja respostas 

negativas, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no artigo 185 do 

ECA , os adolescentes deverá ser colocado imediatamente em liberdade, 

independentemente de nova ordem judicial, para responder aos demais 

trâmites do procedimento, mesmo porque a DEPOL local não oferece 

condições e local próprio para custodiar adolescente, sendo de bom 

alvitre que permaneça com seus genitores e/ou responsável, devendo, 

nessa hipótese, proceder-se à sua soltura, mediante termo de 

compromisso e responsabilidade a ser firmado pelo(a)(s) genitor(a)(es) 

e/ou responsável.

A audiência de apresentação será designada assim que houver resposta 

acerca da existência de vaga no sistema para a internação provisória 

decretada.
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Proceda-se à realização de exame de exame de corpo de delito no 

representado em 24 (vinte e quatro) horas, caso tal providência já não 

tenha sido adotada.

Por fim, proceda-se ao estudo psicossocial com o representado e sua 

família, com a elaboração de parecer conclusivo no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, requisitando-se as certidões postuladas pelo 

parquet às fl. 08.

Comunique-se a Autoridade Policial.

Intimem-se, requisitando-se, se necessário (art. 184, § 4º, ECA), 

observando-se, ainda, o artigo 870, § § 1º, 2º e 5º, da CNGC .

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 13 de dezembro de 2017.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 522082 Nr: 25502-59.2017.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MNDCES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE ARRUDA GOMES 

QUEIROZ - OAB:15910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ZABLOSKI 

DAVOGLIO - OAB:21143/O

 Numeração única 25502-59.2017.811.0002 – Código 522082

CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que o cupom fiscal acostado aos autos não consta o 

IMEI do celular para comprovação se o aparelho apreendido corresponde 

ao cupom fiscal apresentado. Dessa forma intimo a parte requerente 

Maiza Neta da Silva, por meio de sua advogada Dra Fabiana de Arruda 

Gomes Queiroz para que junte aos autos Nota Fiscal com o número IMEI do 

aparelho para posterior restituição.

Sendo o que havia para certificar.

Várzea Grande, 13 de março de 2018.

Lúcia Regina Melim Saiva

Gestora Judiciária

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Intimação

Intimar Dra. Luiza do Nascimento OAB/MT 17992-0, na qualidade de 

advogada da querelante Josiane Aparecida do Prado, nos autos código 

209674, para no prazo legal tomar ciência da r. sentença.

 

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001367-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN AUXILIADORA RAMOS DE SOUZA (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: 1004604-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO GONCALVES OLIVIERI OAB - ES11703 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON SISCATE PAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005587-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDER METELO (RÉU)

SERBRA EMPREITEIRA LTDA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008289-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO PAES DE BARROS (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003559-03.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOZIANE RODRIGUES GOMES CHAVES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004945-34.2017.8.11.0002

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:

COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS P CONSTRUCAO ACACIA EIRELI - 
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ME (EXECUTADO)

REGIANE SANTANA SEGOBIA (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001819-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - MT0014431S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001819-39.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A. REQUERIDO: UNIVERSAL QUIMICA LTDA - EPP 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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001982-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIETE CECILIA CABRAL DA SILVA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004119-42.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. DOS SANTOS OLIVEIRA & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

MIGUEL DOS SANTOS OLIVEIRA (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003128-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIMALH INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (RÉU)

VICTOR HUGO PEREZ DE AQUINO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007276-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LUIZ APPOLARI (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006676-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES OAB - MT0011877S (ADVOGADO)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA GOMES PINHEIRO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006804-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCYELE TEIXEIRA FONTES (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003678-61.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO JOSE DE SOUZA (REQUERIDO)
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007343-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONCALO FERREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008658-17.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORDAN RODRIGUES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005428-64.2017.8.11.0002

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:

PAULO CESAR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001236-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODINEY AUGUSTO DE MORAES (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000977-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRISERRA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

FLAVIO PEREIRA (EXECUTADO)

LUCIANO SILVA ROSA (EXECUTADO)

CARLOS DE SOUSA ROSA NETO (EXECUTADO)

DIJEVERSON SOARES PINTO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005742-10.2017.8.11.0002

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:

CLAUDIA ANDREA GUEDES ROCHA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266410 Nr: 6518-37.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO ALESSANDRO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 215052 Nr: 10387-13.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAFRA LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTINA DE SANTANA IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348, JOSE THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT, SERVIO TULIO 

DE BARCELOS - OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 
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estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 411655 Nr: 17560-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ROLDÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 273412 Nr: 16062-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE ALVES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 397910 Nr: 10208-35.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO APARECIDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415923 Nr: 19862-46.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DIAS GONCALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 426988 Nr: 25674-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEONICE APARECIDA GARCIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 386880 Nr: 3229-57.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE DOS REIS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 395588 Nr: 8846-95.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE BARBOSA FANALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - 

OAB:7655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte AUTORA, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, providencie o depósito da diligência do Sr. Oficial 

de Justiça, a ser solicitado pelo site www.tjmt.jus.br > Emissão de Guias 

on line > Diligência > Emissão de guia de diligências. Após preencha 

corretamente o endereço da diligência e emite-se a guia com o respectivo 

valor. Sob pena de extinção nos termos do art. 485,§1° do Código de 

Processo Civil.

Thiago Rafaeli T. Oliveira

Estagiário

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305218 Nr: 882-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEL DE JESUS RIBEIRO, DEMERVAL 

RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSOEL DE JESUS RIBEIRO, Cpf: 

50140442120, Rg: 13560255, Filiação: Maria Conceição de Ejsus Ribeiro e 

de Laurindo Ribeiro de França, data de nascimento: 01/04/1970, 

brasileiro(a), natural de Cascavel-PR, casado(a), tapeceiro e atualmente 

em local incerto e não sabido DEMERVAL RIBEIRO RODRIGUES, Cpf: 

01895743133, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 20 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: O EXQUENTE FIRMOU COM OS EXECUTADOS 

CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO N°S.B22130181-8 ONDE INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA DISPONIBILIZOU A QUANTIA DE 16.559,74 ( DEZESSEIS MIL, 

QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO 

CENTAVOS )CONFOME DOCOMENTOS QUE CEGUEM EM 

ANEXOS,OCORRE QUE A PARTE DEMANDADA NÃO ADIMPLIU COM AS 

OBRIGAÇÔES PACTUADAS ,DEIXANDO DE HONRAR O CUMPRIMENTO E 

PAGAMENTO DA CEDULA , GERANDO ASSIM IMPORTÂNCIA TOTAL 

TOTAL DE R$17. 534,65 (DEZESSETE MIL,QUINHENTOS E TRINTA E 

QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS )

Despacho/Decisão: Vistos.1. Com fulcro no artigo 257 do Código de 

Processo Civil, acolho o pedido para citação da parte requerida, via Edital, 

com prazo de 20 (vinte) dias, nele constando as advertências legais.2. 

Expeça-se o competente edital, publicando-se na forma descrita no art. 

257, inciso II, CPC.3. Conste ainda do edital a advertência de que será 

nomeado curador especial em caso de revelia (CPC, art. 257, IV).4. Após 

o prazo e não havendo resposta, nomeio curador especial ao requerido 

citado por edital, o(a) ilustre Representante da Defensoria Pública Estadual 

desta Comarca, nos termos do que dispõe o art. 72, II, do Código de 

Processo Civil.5. Às providências.

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, Valdeir Escame 

Ferreira, digitei.

Várzea Grande, 13 de março de 2018

Ana Paula Garcia de Moura Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 326018 Nr: 22383-32.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N MARIA DE OLIVEIRA E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252770 Nr: 11783-54.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DA PENHA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA ROSA DA PENHA LARA, Cpf: 

02182472142, 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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 20 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: DOS FATOS : O(A)REQUERIDO(A), NA DATA 28 

DEABRIL DE 2008 ,POR CONTRATO DE ABERTURA DE CÉDITO , COM 

ALIENAÇÃO FIDUCÍARIA E OUTRAS AVENÇAS , SOB 

N°72248979.703474497, ASSUMIRA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AO 

REQUERENTE A IMPORTÃNCIA DE R$ 8.699,40 (OITO MIL E SEISCENTOS E 

NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )DIVIDIDA EM 36 

(TRINTA E SEIS ) PARCELAS ,MENSAIS, IGUAIS E CONSECUTIVAS , NO 

VALOR DE R$ 241,65(DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA 

E CINCO CENTAVOS ), DESTINADO A COMPRA DO BEM . MARCA :HONDA 

,MODELO CG 125 FAN ,GASOLINA , COR PRETA , ANO /FABRICAÇÃO 

:2008,ANO/MODELO:2008,, UF :MT , PLACA :NJF 6994, 

CHASSI:9C2JC30708R173130, RENAVAM:963889672. QUE SE 

ENCONTRA GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCÍARIA DO CONTRATO 

INCLUSO ,COMO FORMA DE GARANTIA DO FINANCIAMENTO PACTUADO 

PELAS PARTES (DOC.ANEXO).CONTUDO , O (A)REQUERIDO (A) NÃO 

HONRARA A SUA OBRIGAÇÃO PACTUADA NO ALUDIDO CONTRATO 

,DEIXANDO DE PAGAR AS PARCELAS VENCIDAS , EM FACE DO 

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA CONFORME CLÁUSULA 

CONTRATUAL , DISCRIMINADAS NO DEMOSTRATIVO DE DÉBITO EM 

ANEXO, QUE PERFAZEM UM TOTAL DE R$15.618,52 (QUINZE MIL E 

SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), ATÉ 

A PRESENTE DATA .ADEMAIS E OPORTUNO RESSALTAR QUE VÁRIAS 

TENTATIVAS , DESTINADAS A COBRANÇA , FORAM REALIZADAS . 

CONTUDO, TODAS ELAS SE MOSTRARAM INFRUTIFERAS POR 

ABSOLUTO INTERESSE (A) REQUERIDO (A) TORNANDO INPUSSIVEL 

QUALQUER COMPOSIÇÃO AMIGAVEL PARA A QUITAÇÃO DO REFERIDO 

DÉBITO .EM RAZÃO DA REFERIDA INADIMPLÊNCIA , O (A)REQUERIDO (A) 

FORA DEVIDAMENTE PROTESTADO (A) NA DATA DE 25 DE JUNHO DE 

2010 A QUITAR AS PARCELAS EM ABERTO ,ESTANDO , DESTA FEITA , 

CONSTÍTUÍDO EM MORA , CONFORME DISPÕEM O PARAGRAFO 2° DO 

ARTIGO 2°, DO DECLETO -LEI 911/69 (DOC .ANEXO)REQUERIDO (A) AS 

PARCELAS DEVEM SER ACRESCIDAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E 

ENCARGOS CONTRATUAIS , A SEREM CALCULADOS NA DATA DO SEU 

EFETIVO PAGAMENTO.

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro
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 Cod. Proc.: 407034 Nr: 15147-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE CARNEIRO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE HENRIQUE CARNEIRO CARVALHO, 

Cpf: 02559980150, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 20 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: O EXEQUENTE É CREDOR DO EXECUTADO DA 

IMPORTÂNCIA DE 19.024,11( DEZENOVE MIL E VINTE QUATRO REAIS E 

ONZE CENTAVOS ),REPRESENTADA PELA NOTA PROMISSORIA NO 

VALOR DE , R$ 24.280,56 (VINTE QUATRO MIL E, DUZENTOS E OITENTA 

REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )E PELO SAUDO DEVEDOR DO 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFIÇÃO DE DIVIDAS E OUTRAS 

OFENÇAS n°444/34881,C/C N°25000-7 AGENCIA 3218 ,CEDLEBRADO EM 

DATA DE 22.05.2014 ONDE O EXECUTADO CONFESSOU DEVER O 

EXEQUENTE A IMPORTÂNCIA DE R$19.624,19 (DEZENOVE MIL 

,SEISCENTOS E VINTE QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS ), ESTE 

VALOR PARA SER RESTITUIDO EM 24 PARCELAS MENSAIS NO VALOR 

DE R$ 1.011,69(UM MIL E ONZE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS 

),SENDO A PRIMEIRA PARCELA COM VENCIMENTO EM 22.06.2014 E AS 

DEMAIS EM IGUAL DIA DOS MESES SUBSEQUENTES ESTANDO O 

CREDITO DO EXEQUENTE DISCRIMINADO NO DEMOSTRATIVO DE 

CÁUCULO ANEXO , EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 614 ,INCISO II , DO DO 

CODIGO DE PROCESSO CIVIL. POR CONCEQUENCIA VEM REQUERER DE 

V. EXA .. A CITAÇÃO DO EXECUTADO , PARA QUE NO PRAZO DE 03 

(TRÊS ) DIAS (ARTIGO 652 DO CPC ) PAGUE A IMPORTÂNCIA DE 

R$20.254,26(VINTE MIL,DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E 

VINTE SEIS CENTAVOS).

Dados do Débito: {Variaveis}_custasProcessuais_;R$ 0,00

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 264356 Nr: 3526-06.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRINA DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA 

ME, ERISON DIAMES FEITOSA MORAIS, ANGÉLICA APARECIDA 

FERRREIRA DAMIAN, BEPE CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280463 Nr: 24388-95.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PAULO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, na conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, no www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 303627 Nr: 24583-46.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILENE ALVES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 Intimação do autor, para que, em cinco dias, pague a diligência do Oficial 

de Justiça, no bairro Residencial Oito de Março, Várzea Grande-MT, na 

conta única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296340 Nr: 16642-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADERSON RAFAEL GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299718 Nr: 20326-75.2012.811.0002

 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): VILSON MARCELINO CIMADON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 352467 Nr: 17651-71.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIRTO DE OLIVEIRA SILVERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417777 Nr: 20877-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE ALMEIDA CANICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451069 Nr: 12365-44.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGLEN ROBSON CALDEIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 449716 Nr: 11741-92.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENI ANTONIOLLI DA SILVA EPP, LENI 

ANTONIELLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441700 Nr: 7614-14.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO 

TRANSPORTE - ME,, JOSÉ NICOLAU DE ANDRADE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OABMT10932E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 105128 Nr: 1189-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARLINA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 281454 Nr: 169-81.2012.811.0002

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOBO DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE 

CONSTRUÇÃO LTDA, JOAQUIM GUEDES LOBO, ELAINE TEREZINHA DE 

SOUZA LOBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343722 Nr: 10856-49.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO MECÂNICA DE CARRETAS 

LTDA, EDILEUSA SANTANA DE ALMEIDA, ROMALDO FRANCISCO 

CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 249292 Nr: 8806-89.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.J.A. DE MEDEIROS-ME, RENATO JESUS 

ARAKAKI DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 415351 Nr: 19511-73.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ISAMI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MS- 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 
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citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 419895 Nr: 21940-13.2015.811.0002

 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: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERAÇÃO PANTANAL LTDA, NORMA LUCIA 

MAGALHÃES DA SILVA, LEONARDO CESAR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 239639 Nr: 1001-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

ESTADUAL - OAB:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387172 Nr: 3404-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REDOMAQUE GOMES LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 59399 Nr: 5119-51.2003.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO ESPALO MOVEIS E DECORAÇÕES 

LTDA-EPP, P.H.S. rep. Por sua mãe LUZIA APARECIDA DA SILVA, NIUCEIR 

DELFINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA MULLER KOENIG - 

OAB:22819-PR, GUSTAVO R.GOES NICODELLI - OAB:56.918- PR, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 219110 Nr: 14584-11.2008.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG FRUTI HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 240723 Nr: 2000-38.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA ARAÚJO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 325000 Nr: 21388-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE CEREZO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380377 Nr: 26978-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA DE SALAME VARZEAGRANDE 

LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391595 Nr: 6323-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO COMERCIO DE MATERIAIS PARA 
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CONSTRUÇÃO LTDA - ME, JOSE CARLOS DA SILVA, WILSON 

SATURNINO DA SILVA, SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424735 Nr: 24469-05.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE COELHO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322732 Nr: 19143-35.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & FLORENCIO LTDA ME, ANDREIA 

JOSE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413805 Nr: 18821-44.2015.811.0002

 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: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAURI DAMASCENO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424734 Nr: 24468-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AMORIM DE ALIMENTOS LTDA 

ME, CLAUDIO MÁRIO FERRAZ DE AMORIM, AMIRA KALIL AMORIM, 

CLAUDIA MARIA FERRAZ AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314419 Nr: 10689-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO ANTONIO DE ALMEIDA, MARIA MARCIA 

FERNANDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 10.028, MARCELA REGINA A. FREITAS - 

OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 296893 Nr: 17264-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 232213 Nr: 12310-40.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMBRACON ADM. CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WK TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:OAB/SP 84206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REINALDO DE 

OLIVEIRA PORTO - OAB:OAB/MT 17.626

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313218 Nr: 9360-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREI DUARTE DESUITE ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:153447, RAPHAEL 

NEVES COSTA - OAB:225.061/OAB/SP, RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:120.394/SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:9963

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329833 Nr: 26135-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIÉ TOYOCENTER COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA 

- ME, WESLLEY COSTA OLIVEIRA, VALDIMEIRA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377975 Nr: 25286-06.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEMIL MONTAGENS E ARTIGOS DE 

SERRALHERIA LTDA, ADNIR MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275566 Nr: 18873-79.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENIL PAULO MAXIMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bisneia Cristina Silva - 

OAB:16208, DIEGO A. VARGAS NUNES - OAB:10220, EDUARDO 

THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 377373 Nr: 24817-57.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CORREA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530-A/MT, 

Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/SP: 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 252770 Nr: 11783-54.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DA PENHA LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:MT 17555-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320257 Nr: 16648-18.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DORIVAL MOREIRA, IRAIDES PEREIRA 

MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257542 Nr: 15487-75.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRIS FOLHEADOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN YAMAMURA - OAB:17564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 315790 Nr: 12144-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANETE PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400713 Nr: 11721-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRISERRA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA 

ME, DIJEVERSON SOARES PINTO, LUCIANO SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 
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OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 410363 Nr: 16816-49.2015.811.0002

 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: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ISAMI TAKANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 329832 Nr: 26134-27.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELINO RODRIGUES DOS SANTOS - ME, 

JOELINO RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 419448 Nr: 21724-52.2015.811.0002

 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: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DE MATO GRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DOMINGAS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

VANDERLEI - OAB:21678, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MS- 

7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289000 Nr: 8494-45.2012.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCELIA FELICIANO SOBRINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407034 Nr: 15147-58.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE CARNEIRO CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407030 Nr: 15143-21.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. LUNGUINHO CALÇADOS E VESTUARIO - 

ME, ADRIANA NUNES LUNGUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 312229 Nr: 8315-77.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO RIBEIRO ALCIDES E CIA LTDA - ME, 

ARNALDO RIBEIRO ALCIDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407027 Nr: 15141-51.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO DUARTE EPP, ELIO DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 71815 Nr: 5570-42.2004.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA GLÓRIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380372 Nr: 26973-18.2014.811.0002

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONDINA BENEDITA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 405868 Nr: 14459-96.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DOUGLAS DUARTE-ME, ELIO DUARTE, 

JEFFERSON DOUGLAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 378587 Nr: 25757-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAL FERREIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 413370 Nr: 18562-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA NUNES LUNGUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 424009 Nr: 24113-10.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA AUTOMOVEIS, ENOQUE MASATIKA 

ISHIZKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374501 Nr: 22675-80.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCAFRIOS TRANSPORTES LTDA - ME, LUIZ 

SCAFFI NETO, OLIMPIA SCAFFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305474 Nr: 1142-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JOSÉ LESBÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305218 Nr: 882-22.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A CENTRO DO SUDOESTE DE MT- SICREDI 

SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEL DE JESUS RIBEIRO, DEMERVAL 

RIBEIRO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 342716 Nr: 10077-94.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAVELL AUTO MOLAS - EPP, MARIA JOSE DE 

FIGUEIREDO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 109163 Nr: 5046-40.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVCAR CENTRO AUTOMOTICO LTDA, 

DEOCLIDES GUIMARAES DA CUNHA, LUIZ CARLOS VIEIRA, MARIA 

APARECIDA GUIMARAES DA CUNHA VIEIRA, VANDA BRIGIDA DA SILVA 

SANTOS, GERALDO JOSE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE WICHOSKI - 

OAB:65.216/OAB/MT, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A/MT, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, MARIA AMÉLIA 

C.MASTROROSA VIANNA - OAB:16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 407028 Nr: 15142-36.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPRESARIOS 

SICOOB EMPRESARIAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIO DUARTE - EPP, ELIO DUARTE, 

JEFFERSON DOUGLAS DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo ,o disposto do provimento 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com finalidade de intimar o advogado da parte autora, para que, em 

cinco dias, apresente o resumo da inicial para publicação do edital de 

citação. Nada mais. Valdeir Escame Ferreira -Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317538 Nr: 13900-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA LAGE DOMINGUES - 

OAB:119.862, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - 

OAB:53612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no movimento "Decisão->Determinação", de 28/09/2017, que 

foi disponibilizado no DJE nº 10129, de 26/10/2017 e publicado no dia 

27/10/2017, não constou o nome dos patronos da parte Requerente, que 

aportou ao feito, em fls. de nº 69, desse modo, remeto a nova intimação 

para que, este, manifeste da Decisão supracitada, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335090 Nr: 3585-86.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RONDON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que no movimento "intimação", de 23/11/2017, que foi 

disponibilizado no DJE nº 10146, de 27/11/2017 e publicado no dia 

28/11/2017, não constou o nome dos patronos da parte Requerente, que 

aportou ao feito, em fls. de nº 51, desse modo, remeto a nova intimação 

para que, estes, manifeste-se anos autos, no prazo de 05 dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 295849 Nr: 16102-94.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNIS MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BV FINANCEIRA S/A CRED. 

FINANCEIRA E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:OAB/MT15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para a parte Autora manifestar sobre o desarquivamento dos 

autos no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370726 Nr: 19962-35.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA CAMPEONI LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9229-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT, 

VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - OAB:15.300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401

 Vistos.

1. Ciente da manifestação do autor em fl. 311.

2. Expeça-se o mandado de busca e apreensão a ser cumprido pelo 

senhor Oficial de Justiça plantonista, consigno a possibilidade de 

cumprimento com as diligências previstas no art. 212, § 2ª, do Novo 

Código de Processo Civil.

3. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1008518-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA BISPO MAGELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1008518-80.2017.8.11.0002 AUTOR: EDINA BISPO MAGELA 

RÉU: AYMORE Vistos. 1. Considerando que a parte autora veio aos autos 

requerendo a desistência da ação, cancelo a audiência designada para o 

15/03/2018. 2. Com fulcro no artigo 485, § 4º, do CPC, concedo o prazo de 

05 (cinco) dias para o requerido se manifestar acerca do pedido de 

desistência do autor, sob pena de seu silêncio importar em concordância 

tácita. 3. Após, conclusos. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000223-20.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME VERISSIMO DE CAMPOS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 
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(ADVOGADO)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL (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: 1000223-20.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: JAIME VERISSIMO 

DE CAMPOS EMBARGADO: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 

EXTRAJUDICIAL 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. Determino 

que seja o presente feito associado à Execução de Título Extrajudicial n. 

1002787-06.2017.811.0002, em face da distribuição por dependência. 6. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000741-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

ALDO LEMES DA SILVA FILHO (EMBARGANTE)

CRESTIANE ALMEIDA MARQUES (EMBARGANTE)

CRISTOVAO CAMPOS MARQUES (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0007614A (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: 1000741-10.2018.8.11.0002 EMBARGANTE: CRESTIANE 

ALMEIDA MARQUES, CRISTOVAO CAMPOS MARQUES, ALDO LEMES DA 

SILVA FILHO, CLOTILDES DE ALMEIDA MARQUES EMBARGADO: BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. Assim, 

considerando que os documentos trazidos aos autos não são 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-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1000780-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON PAULINO VENTURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA SILVA OAB - MT10373/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD 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: 1000780-07.2018.8.11.0002 REQUERENTE: EDILSON PAULINO 

VENTURA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos. 1. Para a obtenção 

do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001785-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOELLI REVELES FERREIRA (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: 1001785-64.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL 

S.A REQUERIDO: MANOELLI REVELES FERREIRA 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 
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fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Compulsando os autos, 

verifico que o autor equivocou-se e colacionou aos autos, contrato, 

notificação, instrumento de protesto e extrato do DETRAN, em nome de 

terceiro, o que inviabiliza a análise do pleito liminar. 3. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, traga os documentos necessários em nome do devedor, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001119-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA SANTANA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN 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: 1001119-63.2018.8.11.0002 AUTOR: TEREZINHA PEREIRA 

SANTANA SILVA RÉU: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Vistos. 1. Para a 

obtenção do benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto 

constitucional, faz-se necessário a comprovação da insuficiência de 

recursos, não sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez 

que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua redação que o benefício será 

concedido aos que COMPROVAREM tal necessidade, conforme se 

depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 

aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. 

Dessa forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código 

de Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um 

aparente conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001302-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOLIENE CRISTINA DA COSTA ALMEIDA (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: 1001302-34.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: NELSON WILIANS & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: JOLIENE CRISTINA DA COSTA 

ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Pedido para Cumprimento de Sentença de 

honorários sucumbenciais, referente a sentença proferida pelo Juízo do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, distribuído 

erroneamente para este Juízo. 2. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz 

Natural, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, onde este feito deverá 

ser encaminhado, após as baixas de estilo. 3. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001412-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUZALINA ARAUJO BARBOSA (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: 1001412-33.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: NELSON WILIANS & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DEUZALINA ARAUJO 

BARBOSA Vistos. 1. Trata-se de Pedido para Cumprimento de Sentença 

de honorários sucumbenciais, referente a sentença proferida pelo Juízo 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, distribuído 

erroneamente para este Juízo. 2. Assim, em respeito ao Princípio do Juiz 

Natural, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Várzea Grande – MT, onde este feito deverá 

ser encaminhado, após as baixas de estilo. 3. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000528-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. P. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO OAB - MT0013624S (ADVOGADO)

KEILA MARA PEGNORATTO OAB - 888.774.421-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (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: 1000528-04.2018.8.11.0002 AUTOR: GABRIEL PEGNORATTO 

SILVA REPRESENTANTE: KEILA MARA PEGNORATTO RÉU: BANCO BMG 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c 

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela 

de Urgência, promovia por G. P. S., neste ato representado por sua 

genitora KEILA MARA PEGNORATO, em face de BANCO BMG S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Ao analisar a inicial, percebo que a 

autora se descurou em atribuir corretamente o valor da causa, conforme 

determina o art. 292, V, do CPC. 3. Ocorre que a requerente pretende, 

além da declaração de nulidade contratual, receber indenização a título de 

danos morais, contudo, não indicou o valor exato que pretende, 

consignando apenas que objetiva que a indenização seja em valor 

superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 4. Assim, tratando-se de ação 

com cumulação de pedidos, o valor da causa deve obedecer à soma dos 

valores pretendidos, 5. Desta feita, oportuno à requerente o prazo de 15 

(quinze) dias para que sane a irregularidade apontada, atribuindo 

corretamente o valor da causa, devendo indicar o valor exato da 

condenação pretendida por danos morais e recolhendo as custas 

processuais e taxa judiciária remanescente, caso existente, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme art. 321, parágrafo único, CPC. 6. 

Intime-se. 7. Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001813-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JACKSON BRISARD GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON BRISARD GOMES OAB - MT11718-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (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: 1001813-32.2018.8.11.0002 REQUERENTE: JACKSON BRISARD 

GOMES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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: 1001381-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO ROBERTO AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA OAB - MT0013281A (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 DECISÃO Numero do 

Processo: 1001381-13.2018.8.11.0002 AUTOR: CELIO ROBERTO 

AZEVEDO RÉU: AYMORE 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-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001458-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER SANTOS LIRA OAB - MT0013026A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (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: 1001458-22.2018.8.11.0002 AUTOR: WAGNER SANTOS LIRA 

RÉU: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 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
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001507-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN 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: 1001507-63.2018.8.11.0002 AUTOR: RONALDO RODRIGUES 

DA SILVA RÉU: BANCO PAN S.A. Vistos. 1. Trata-se de ação de Revisão 

Contratual 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 Martins Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001796-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA COSTA (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: 1001796-93.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: OSMAR DA COSTA 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001722-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS FULAN OAB - SP259958 (ADVOGADO)

MARILLIAN VITORIA ALVES DE FARIA OAB - MT0019509A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QUEILA LUIZ DE CASTRO (REQUERIDO)

MESIHA INFORMATICA 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: 1001722-39.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: MESIHA INFORMATICA LTDA - ME, QUEILA LUIZ DE 

CASTRO Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a 

presente missiva como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo 

deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001800-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FREDERICO FERREIRA 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: 1001800-33.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: FREDERICO FERREIRA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 505 de 514



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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001742-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES OAB - MT18032/A (ADVOGADO)

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT0013842S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ORIDIO LUCIO ELGER (REQUERIDO)

PACHECO DA SILVA TRANSPORTES 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: 1001742-30.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: PACHECO DA SILVA TRANSPORTES LTDA - ME, ORIDIO 

LUCIO ELGER Vistos. 1. Intime-se o advogado da parte interessada ou, se 

não houver advogado indicado nos autos, para o recolhimento das 

diligências do Senhor Oficial de Justiça e, se for o caso, das custas 

processuais, ainda que a título de complementação, a fim de possibilitar o 

cumprimento do(s) ato(s) deprecado(s), uma vez que não fora não foi 

encontrada nenhuma guia vinculada ao número único 

1001742-30.2018.8.11.0002. 2. Consigne que, caso o interessado 

permaneça inerte por mais de 30 (trinta) dias, a presente Carta Precatória 

será devolvida ao Juízo de origem, no estado em que se encontra, 

independentemente de nova determinação, conforme artigo 991 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso (CNGC/MT). 3. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001772-65.2018.8.11.0002

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:

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA (RÉU)

ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - 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: 1001772-65.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME, 

ANDREIA DOMINGAS FERREIRA 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: 1001784-79.2018.8.11.0002

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:

OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP (RÉU)

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO (RÉU)

ALCERI CLAUDINO DE OLIVEIRA (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: 1001784-79.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: OLIVEIRA SOBRINHO E CLAUDINO SOBRINHO LTDA - EPP, 

HAMILTON OLIVEIRA SOBRINHO, ALCERI CLAUDINO 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001807-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO FERNANDES NUNES (EXECUTADO)

GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP (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: 1001807-25.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: GERALDO FERNANDES NUNES & CIA LTDA - EPP, 

GERALDO FERNANDES NUNES 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: 1001835-90.2018.8.11.0002

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:

MICHAEL FELIPE DE OLIVEIRA (RÉU)

AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI (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: 1001835-90.2018.8.11.0002 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A 

RÉU: AM COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI, 

MICHAEL FELIPE 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 
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eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001808-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELI BATISTA SOARES (EXECUTADO)

SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME (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: 1001808-10.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: SOARES & PROCHNOW LTDA ME - ME, SUELI BATISTA 

SOARES 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001836-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDINO RIBEIRO (REQUERIDO)

MANOEL GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

PEDRO BAPTISTA DE LIMA NETO (REQUERIDO)

JOSE LEMES DE CARES (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: 1001836-75.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL 

S.A REQUERIDO: MANOEL GONCALVES DA SILVA, JOSE LEMES DE 

CARES, PEDRO BAPTISTA DE LIMA NETO, LEOPOLDINO RIBEIRO Vistos. 

1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico que o 

autor não comprovou o recolhimento das custas processuais e taxa 

Judiciária, uma vez que não foi encontrada nenhuma guia vinculada ao 

número único 1001836-75.2018.8.11.0002. 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001850-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DE SOUZA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(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: 1001850-59.2018.8.11.0002 AUTOR: FERNANDO DE SOUZA 

CAMPOS RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1. Para a obtenção do 

benefício da Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, 

faz-se necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não 

sendo suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, considerando que os documentos trazidos aos autos não são 

robustos capazes de assegurarem a hipossuficiência da autora, concedo 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove documentalmente sua 

hipossuficiência financeira ou recolha as custas processuais e despesas 

de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do Código 

de Processo Civil). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. . (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001787-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO FERREIRA DA SILVA (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: 1001787-34.2018.8.11.0002 AUTOR: AYMORE RÉU: RICARDO 

FERREIRA DA SILVA Vistos. 1. Expeça-se mandado para pagamento do 

valor indicado na inicial, no prazo de 15 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001797-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE MAQ E IMPLEMTOS DE 

TERREPLENAGEM 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: 1001797-78.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A REQUERIDO: EMTTL TERRAPLENAGEM E TRASNPORTES DE 

MAQ E IMPLEMTOS DE TERREPLENAGEM LTDA - EPP Vistos. 1. BANCO 
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VOLVO (BRASIL) S/A, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

a Ação de Busca e Apreensão na Comarca de Cuiabá – MT, em desfavor 

de EMTTL TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA, qualificado nos 

autos, efetuando, neste Juízo, o pedido para que seja determinado o 

cumprimento da decisão proferida naquela Comarca, a qual determinou à 

busca e apreensão do veículo constante nos autos. 2. Quanto ao 

procedimento, vale ressaltar que o Decreto Lei 911/69 possibilitou ao 

credor fiduciário requerer a Busca e Apreensão do veículo diretamente ao 

juízo da comarca onde o mesmo foi localizado, sempre que o bem estiver 

em comarca distinta daquela da tramitação da ação, a fim de facilitar o 

cumprimento da decisão, conforme se depreende do artigo 3º, §12, do 

Decreto-Lei 911/69. 3. Todavia, no caso em comento, o processo está 

tramitando no Juízo da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá – MT, Comarca, esta, definida como contígua se 

relacionada à Comarca de Várzea Grande - MT. 4. Nesses casos, os atos 

judiciais serão cumpridos sem a necessidade de Carta Precatória, em 

razão da proximidade e facilidade de tráfego. É o que prevê o Provimento 

n. 021/2012/CM, que dispõe sobre as comarcas consideradas contíguas: 

“Art. 2º. Nas comarcas especificadas acima, os atos judiciais serão 

cumpridos sem necessidade de expedição de carta precatória(...)” 5. 

Assim, considerando que o juízo de origem já analisara a liminar e 

considerando que já fora determinada a expedição do Mandado de 

Citação, não cabe a este juízo pronunciar-se a respeito de seu 

cumprimento. 6. Dessa forma, arquive-se este procedimento, com as 

baixas de estilo. 7. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000711-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CHIMENE DIAS DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON ANTONIO CARLOS OAB - MT20710/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 1000711-72.2018.8.11.0002 AUTOR: CHIMENE DIAS DE 

ARAUJO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de Tutela Antecipada Provisória de Urgência, promovida por 

CHIMENE DIAS DE ARAÚJO, em face de BANCO DO BRASIL- BB, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz, a requerente, que fora 

fiadora de Jandir Bonafe ME, no contrato n. 349.802.20, firmado com a 

instituição financeira, ora requerida, cujo período de vigência era de 

19/10/2007 a 18/10/2008, alegando que venceu o prazo e que não houve 

manifestação para renovação. 3. Todavia, afirma que no inicio de 2015 

fora surpreendida com ligações e cartas de cobrança, de um suposto 

débito no valor de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais). 4. Assim, ao 

contatar a instituição financeira, verificou-se que a dívida era referente a 

um contrato que tinha como devedor principal Jandir Bonafe ME, vencida 

em 23/03/2015, contrato, este, que teria sido renovado ano a ano pelo 

devedor principal, ocasião em que, fora informada que continuava sendo a 

fiadora perante a instituição financeira. 5. Inconformada, a requerente 

solicitou a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes. 6. Todavia, 

afirma que fora surpreendida com uma notificação informando que seu 

nome tinha sido inserido no cadastro de inadimplentes, em 17/11/2016, por 

um débito no valor de R$ 94.436,10, vencido em 23/03/2015. 7. Afirma, 

ainda, que desde então vem tentando que a instituição financeira retire a 

restrição efetivada em seu nome, contudo, sem sucesso. 8. Por esta 

razão, pugna pela concessão de tutela de urgência antecipada, 

objetivando a suspensão da restrição existente em seu nome e, no mérito, 

requereu que seja declarada a inexistência do débito, bem como que a 

requerida seja condenada em indenização por danos morais. 9. O feito 

veio-me concluso. É o relatório. Decido. 10. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de 

Tutela Antecipada Provisória de Urgência, promovida por CHIMENE DIAS 

DE ARAÚJO, em face de BANCO DO BRASIL- BB, partes devidamente 

qualificadas nos autos, conforme relatado acima. 11. Para a concessão da 

Tutela de Urgência é necessário a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC. 12. A 

probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o 

juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. 13. No caso dos autos, a autora colacionou 

a Cédula de Crédito Bancário n. 349.802.202, cédula, esta, que a autora 

figurou como fiadora e onde é possível verificar que seu vencimento final 

se deu em 18/10/2008. 14. Trouxe, ainda, as notificações que indicam a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, onde é possível 

depreender que a inscrição refere-se ao contrato n. 349.802.204, com 

data do débito em 23/03/2015. 15. Assim, em uma primeira abordagem, não 

se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório, liminar, e 

quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda 

que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o 

magistrado deferir a pretensão antecipatória. 16. Quanto ao perigo de 

dano, é evidente que a manutenção da restrição trará prejuízos 

irreparáveis à autora, pois poderá ficar impedida de efetuar compras junto 

ao comércio local. Em casos desta natureza, o perigo de dano 

evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome da requerente nos órgãos 

de proteção ao crédito gerar abalo de crédito perante instituições 

financeiras e o comércio local, daí exsurgindo, na maioria das vezes, 

prejuízos irreparáveis. 17. Ademais, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando possível a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito, produzindo seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à parte 

requerida. 18. Neste esteio, diante da presença da “probabilidade do 

direito” e ainda do “perigo de dano”, necessários à tutela de urgência, é de 

ser deferida a liminar. 19. Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, 

DEFIRO a tutela de urgência antecipada para determinar à parte requerida 

que retire o CPF da parte autora dos cadastros do SPC e SRASA e 

similares, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária, 

que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais). 20. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a data: “I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não 

comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; II - do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de 

mediação apresentado pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 

4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a 

citação, nos demais casos.” – (CPC, art. 335), 21. Deverá, ainda, ser 

consignada no mandado a advertência do artigo 344 do Código de 

Processo Civil – (Revelia). 22. Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo 

Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 15/05/2018, às 15h00min, 

consignando no mandado a advertência de que “o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 23. 

Consigne, ainda, que caso o réu não tenha interesse na autocomposição, 

deverá indicar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de 

antecedência, contados da data designada para a audiência – (Art. 334, 

§5º, CPC). 24. Apresentada contestação com preliminares ou novos 

documentos, ao autor para impugnação e conclusos para fins dos arts. 

354, 355 ou 357 do Código e Processo Civil. 25. Ressalto que o extenso 

lapso temporal entre a designação e a realização da audiência se dá em 

virtude da decisão proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a 

Central de Mandados a não receber os mandados com Audiência 

aprazada que não tivesse prazo razoável para o cumprimento. 26. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII do CDC, defiro a inversão do ônus da prova em 

favor do consumidor. 27. Defiro a gratuidade processual em favor da 

autora, nos termos do art. 98 do CPC. 28. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001532-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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PAULO ROBERTO BUENO (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: 1001532-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: CANOPUS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. REQUERIDO: PAULO ROBERTO 

BUENO 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: 1000368-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1000368-76.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MARIA APARECIDA SANTOS DE 

SOUSA Vistos. 1. Considerando que entre a data do pedido e a hodierna 

já transcorreu o prazo requerido, indefiro o pedido do autor para dilação 

do prazo. 2. Assim, concedo-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para que traga 

o comprovante de recebimento da referida notificação, sob pena de 

indeferimento da inicial, conforme determinado na decisão de ID 11674056. 

3. Escoado o prazo, certifique-se e, após, conclusos. 4. Às providências. 

. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009281-81.2017.8.11.0002

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:

SHARLES MULLER COSTA DO AMARAL (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: 1009281-81.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SHARLES MULLER COSTA DO 

AMARAL 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: 1001453-97.2018.8.11.0002

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:

GILSON OLIVEIRA 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: 1001453-97.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: GILSON OLIVEIRA 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 
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mandado condicionada ao depósito da diligência do oficial de justiça, que 

deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 3º do 

Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na 

inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da 

integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da execução da liminar, segundo valores 

apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, o bem lhe será restituído 

livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos 

honorários advocatícios. 7. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do Decreto 

Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 8. Cientifique 

o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 

(quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, 

ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, 

discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar 

acerca do interesse de conciliação. 9. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 10. Com base no Princípio da 

Especialidade, deixo de designar Audiência de Conciliação, considerando 

tratar-se de feito de Busca e Apreensão com rito especial, estabelecido 

pelo Decreto-Lei 911/69. 11. Expeça-se o necessário. 12. Intime-se. 13. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005857-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

NILSON BERNARDO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1005857-31.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: N.S SERVICOS DE MOVELARIA EIRELI - ME, NILSON 

BERNARDO DA SILVA Vistos. 1. 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: 1001084-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

IVETE MANDACARI SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001084-06.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: IMS OCULOS E ACESSORIOS LTDA - ME, IVETE 

MANDACARI SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o 

débito em 3 (três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não 

efetuado o pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos 

quantos bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, 

custas e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à 

respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e 

intimando-se o devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

4. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em 

havendo pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade 

(CPC, art. 827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é 

de 15 (quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de 

citação, independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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. Compulsando os autos, verifico que houve erro material 

na decisão retro. 2. Assim, torno sem efeito os termos da decisão ID 

11956948 e, por conseguinte, considerando o recolhimento das custas 

complementares, passo à análise do pedido liminar. 3. Para a concessão 

da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. 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. 

6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. 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. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se. 14. 
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Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007954-04.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA 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: 1007954-04.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO 

VOLKSWAGEN S.A. REQUERIDO: M. A. EMBALAGENS DE MADEIRA LTDA 

- ME Vistos. 1. Compulsando os autos, verifico que houve erro material na 

decisão de ID 11191268. 2. Assim, torno sem efeito os termos da decisão 

ID 11191268 e, por conseguinte, considerando o recolhimento das custas 

complementares, passo à análise do pedido liminar. 3. Para a concessão 

da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do 

inadimplemento do devedor, tendo a requerente cumprido este requisito. 4. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência. 5. Por outro lado, há receio de que a 

requerente sofra danos pelo uso inadequado dos bens e pelo seu 

desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 

6. 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. 7. De acordo com a redação 

ao art. 3º do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, 

depositando-se os bens 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, os bens lhe serão 

restituídos livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor 

dos honorários advocatícios. 8. Caso contrário, após os cinco dias de 

executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva dos bens ao patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1º do 

Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro. 9. 

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. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. 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. 12. Expeça-se o necessário. 13. Cumpra-se. 14. 

Às providências. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009569-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT0005308S 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560/O 

(ADVOGADO)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADVANIO SILVA DOS ANJOS (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: 1009569-29.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. REQUERIDO: ADVANIO SILVA DOS ANJOS 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. Primeiramente, 

recebo a emenda a inicial. 3. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 4. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 5. 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. 6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 11. 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. 12. Expeça-se o necessário. 13. Intime-se. 14. 

Cumpra-se. .. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001828-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ (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: 1001828-98.2018.8.11.0002 AUTOR: MARIA MADALENA DA 

SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CUIABÁ Vistos. 

1. Cuida-se de ação de Aposentadoria por Idade proposta por MARIA 

MADALENA DA SILVA, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - CUIABÁ, ambos devidamente qualificados nos autos. 

2. Pois bem, estabelece o artigo 109, I, da Constituição Federal, que cabe 

aos Juízes federais processar e julgar as causas em que envolva 

interesse da União, uma de suas autarquias ou empresas públicas, ainda 

que na qualidade de assistentes ou oponentes, excetuada a competência 

da Justiça Eleitoral e da Justiça Laboral. 3. In casu, a propositura da ação 

contra o INSS torna este juízo incompetente em face da Justiça Federal 

por versar sobre competência absoluta, não prorrogável e que pode ser 

conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. Assim, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor da Seção Judiciária de Mato Grosso, 

Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF c/c art. 93 do CPC, onde o 

processo deverá ter redistribuído. 5. Remetam-se os autos a aquele juízo, 

com nossas homenagens, anotando-se o que for de praxe. 6. Às 

providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001042-54.2018.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1021815/3/2018 Página 511 de 514



Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA ALVES (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:  1001042-54.2018.8.11 .0002 AUTOR:  BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. RÉU: ANDREIA DA SILVA 

ALVES 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 ou 

comprove seu recolhimento, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001106-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

EDMAR JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Numero do 

Processo: 1001106-64.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: EJS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, EDMAR JOSE 

DA SILVA Vistos. 1. Cite-se a parte devedora para pagar o débito em 3 

(três) dias, contados da citação (CPC, art. 829 e ss). 2. Não efetuado o 

pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça penhorar tantos quantos 

bens bastem para o pagamento do principal atualizado, com juros, custas 

e honorários advocatícios (CPC, art. 831), procedendo à respectiva 

avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, e intimando-se o 

devedor em seguida. 3. Não sendo encontrando o devedor, deverão 

ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 4. 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da dívida. (CPC, art. 827, caput). 5. Consigne no mandado que em havendo 

pronto pagamento a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 

827, § 1º). 6. Consigne-se, ainda, que o prazo de embargos é de 15 

(quinze) dias e fluirá a partir da juntada nos autos do mandado de citação, 

independentemente de penhora (CPC, arts. 914 e 915). 7. Defiro a 

expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução, para 

os fins de direito (CPC, art. 828). 8. Defiro as prerrogativas do art. 212 e §

§ do CPC. 9. Intime-se. 10. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 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. 

Compulsando os autos, verifico que o parte autora efetuou o recolhimento 

das custas antes da publicação da decisão de ID 12013428, razão pela 

qual, torno sem efeito os termos da referida decisão. 2. Assim, passo à 

análise do pedido liminar. 3. 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. 4. Para a concessão da liminar, por disposição 

legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, 

tendo a requerente cumprido este requisito. 5. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 6. 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. 7. 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. 8. 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. 9. 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. 10. 

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. 11. Para o efetivo cumprimento do 

mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2ª, do 

Novo Código de Processo Civil. 12. 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. 13. Expeça-se o necessário. 14. Intime-se. 15. 

Cumpra-se. . (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001848-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (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: 1001848-89.2018.8.11.0002 AUTOR: MARCOS ANTONIO DA 

ROCHA RÉU: AYMORE Vistos. 1. Trata-se de Ação Revisional de 

Contrato, promovida por MARCOS ANTONIO DA ROCHA, em face de 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIMAENTO E INVESTIMENTO S/A, partes 

devidamente qualificadas nos autos. 2. Em petição de ID 12178236, a parte 

autora vem ao feito pugnar pelo arquivamento do feito e informar que há 

o u t r o  p r o c e s s o  s e m e l h a n t e  a  e s t e  ( P r o c e s s o  n . 

1001771-80.2018.8.11.0002), que objetiva a revisão do mesmo contrato. 

3. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Decido. 4. Analisando os 

processos, observo que tramitam neste Juízo duas (02) ações que 

guardam entre si identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, 

sendo certo, ainda, que o feito de n. 1001771-80.2018.8.11.0002 fora 

distribuído em primeiro lugar (07/03/2018), enquanto que este fora 

distribuído em 11/03/2018. 5. Assim, pode-se observar que ambos os 

feitos objetivam a revisão da Cédula de Crédito Bancário sob a Proposta n. 

118/5377925, com garantia real (alienação fiduciária), firmada na data de 

04/07/2016, para a aquisição do seguinte veículo Marca FIAT, Modelo 

GRAND SIENA ESSENCE, Combustível: GASOLINA, Ano/Modelo: 

2013/2013, Cor: PRATA Chassis: 913D197163D3064638, Renavan: 
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00507284925. 6. Nesse passo, os §§ 2.º e 3.º, do art. 337, do Código de 

Processo Civil definem o instituto da litispendência, que nada mais é do 

que a identidade entre os três (03) elementos da ação. 7. Dessa forma, 

havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido, ao passo que 

tanto naqueles autos como neste o requerente pretende a revisão do 

mesmo contrato descrito nos autos, imperioso reconhecer a ocorrência da 

litispendência. 8. Essa inteligência, aliás, encontra amparo no seguinte 

julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE 

LITISPENDÊNCIA ALEGADA PELA APELADA. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, V, CPC).- 

Considerando a existência de manifesta identidade de partes, pedidos e 

de causa de pedir exsurge a relação de litispendência entre as Ações na 

forma do art. 337, §§ 1º, 2º e § 3º do CPC.- (...)Recurso conhecido, 

preliminar de litispendência alegada pela Apelada nesta fase recursal 

acolhida no que concerne à extinção do feito sem resolução do mérito nos 

termos do art. 485, inc. V do CPC. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e 

discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e julgar extinto sem resolução 

de mérito, nos termos do voto da Relatora. (TJCE – AP 

01514205120168060001 – 1ª Camara Direito Privado – Relatora Vera 

Lucia Correia Lima, Publicação 14/12/2016).” 9. Vale ressaltar, que o juiz 

conhecerá de ofício a matéria, em qualquer tempo e grau de jurisdição, 

enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, conforme se depreende da 

leitura do Artigo 485, §3º do CPC. 10. Ademais, faz-se desnecessária a 

intimação prévia da parte autora, uma que já manifestou-se em ID 

12178236. 11. Portanto, diante da ocorrência da litispendência, julgo 

extinto o presente sem resolução do mérito, na forma do art. 485, V, do 

Código de Processo Civil. 12. Sem custas e honorários, em face da 

gratuidade. 13. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. 14. P. I. C. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CUIABÁ 
 

 
PORTARIA Nº. 127/2018-GRHFC 
 

 
A Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso 
de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - ESTABELECER a Escala de Plantão Diário dos Oficiais de Justiça lotados na 
Central de Mandados do Fórum de Cuiabá, durante o expediente no mês de ABRIL/2018, 
na forma abaixo discriminada. 

 

02/abr 

Adilson Cézar da Silva   

03/abr 

Fany Ribeiro de Aquino 
Cleide Vargas de Castilho  Jamil Aloide de Souza 
Jorge Elias dos Santos  João Márcio de Miranda Pinheiro 
Márcia Kohlhase Roda  Leonardo Santana de Hollanda 
Regis Lisboa Rodrigues  Luiz Mauro Pereira Senna 
Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza  Vladimir da Mota Oliveira 

     

04/abr 

Campoamor Velasques  

05/abr 

João Carlos Abib Moreira 
Eder Gomes de Moura  Joel Evangelista Nunes Ribeiro 
Eliel Cecílio da Silva  Juarez Campos Silva 
Gézica Pereira Ramos de Oliveira  Katia Cilene Silva Santos 
Silvana Pavarine de Sá Velasques  Lucy Jesus dos Santos 
Vanda Gomes Ferreira  Ronaldo Alves Correa 

     

06/abr 

Dejanira Ovídia da Silva  

09/abr 

Adelmício Benedito dos Santos 
Herdelice Cruz do Nascimento  João Costa de Souza 
Jorge Eduardo Leiria  Leôncio Francisco Miranda da Silva 
Maisa Ribeiro de Assis  Paulo César Teixeira 
Miguel Carlos Tadeu Atala  Roney Cezar Miranda de Carvalho 
Odenir Cintra Filho  Selma Dias Martins 

 

10/abr 

Ana Maura de Freitas  

11/abr 

Alexandre Girard Ribeiro da Silva  
Dinah Ribeiro Rodrigues  Ana Paula de França Silva 
Gilson Ernesto Carvalho Gomes  Anselmo Noronha de Oliveira 
Júlio Cézar Rodrigues dos Anjos  Gicélia Pedra Capioto 
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Manoela Vital Rodrigues  Ricardo Borges da Silva Campos 
Orlando Noronha da Luz  Zenilda Ferreira Santana Biava 

 
 
 
 

12/abr 

Amauri José Elias  

13/abr 

Ademilton Batista Gomes 
Guilherme Garcia Neto  Cleomar Cristina Dalexandre 
João de Deus Nunes  Fátimo Nunes Siqueira 
Luziete Alves da Cunha Moraes  Isabela Brito Lisboa 
Martha Ribeiro Ens Fernandes  Leodemar Nunes da Cunha 
Naldo Luiz da Silva  Thais Soares Coelho Lourenço 

  
    

16/abr 

Diego Benedito Silva de Moraes  

17/abr 

Antônio Marcelino de Almeida 
Fabiano Ferreira da Silva  Carlos Renato Leite Salema 
Fabíola de Cassia Siquinelli  Celson Célio de Amorim 
Liciana Aparecida Tadaieski Rodrigues  Ernesto Yoiti Sakamoto 
Paulo Rodrigues Ferreira Filho  Luis Carlos Monteiro dos Santos 
Saturnino Armando Ojeda  Vânia Brito Guimarães de Almeida 

  
    

18/abr 

Edson Miguel da Silva Barbosa  

19/abr 

Andrea Cristina Carvalho dos Santos 
Eliete Gomes Rondon Faria  Geraldo Araújo de Medeiros 
Geraldo Aparecido Nepomuceno  Maurício Dellafina 
Júlio Oriovaldo Ferreira Lopes  Sirley Pereira Gonçalves Montanha 
Maurício Silva Santos  Sônia Cristina de Souza Almeida 
Nivaldo Franchini  Wendel Lacerda de Oliveira 

 
     

20/abr 

Fany Ribeiro de Aquino  

23/abr 

Campoamor Velasques 
Jamil Aloide de Souza  Eder Gomes de Moura 
João Márcio de Miranda Pinheiro  Eliel Cecílio da Silva 
Leonardo Santana de Hollanda  Gézica Pereira Ramos de Oliveira 
Luiz Mauro Pereira Senna  Silvana Pavarine de Sá Velasques 
Wilson Wagner Pereira Cardoso de Souza  Vanda Gomes Ferreira 

 
 

24/abr 
João Carlos Abib Moreira  

25/abr 
Dejanira Ovídia da Silva 

Joel Evangelista Nunes Ribeiro  Jorge Eduardo Leiria 
Juarez Campos Silva  Maisa Ribeiro de Assis 
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Katia Cilene Silva Santos  Miguel Carlos Tadeu Atala 
Lucy Jesus dos Santos  Odenir Cintra Filho 
Ronaldo Alves Correa  Vladimir da Mota Oliveira 

 
 
 

26/abr 

Herdelice Cruz do Nascimento  

27/abr 

Antônio Jarbas Gomes Carvalho 
João Costa de Souza  Benedito José de Magalhães 
Leôncio Francisco Miranda da Silva  Gilson Ernesto Carvalho Gomes 
Maria Dolores Aragão Primcka  Jeie Darque Braz de Moraes 
Paulo César Teixeira  Manoela Vital Rodrigues 
Roney Cezar Miranda de Carvalho  Orlando Noronha da Luz 

 
Art. 2º - Os Oficiais de Justiça que estiverem escalados deverão permanecer na Central de 
Mandados, durante o expediente normal do Foro. 

 
Art. 3º - Um dos Oficiais de Justiça do plantão diário, por meio de sorteio feito entre eles, 
deverá ficar das 17:00 horas às 19:00 horas no recinto do Fórum à disposição do 
Magistrado que estiver realizando as audiências de custódia, para receber diretamente da 
Gestora da 11ª Vara Criminal os mandados e alvarás expedidos.  
 
Art. 4º - A escala diária de plantão poderá ser alterada pela Gestora da Divisão da Central 
de Mandados, caso haja necessidade, desde que devidamente justificada.  

 
Art. 5º - Nos casos de ausência justificada ou injustificada do Oficial de Justiça para 
cumprimento do plantão diário, não havendo troca ou substituição entre eles, fica 
imediatamente escalado o Oficial do dia subsequente, na ordem da escala de plantão. 

 
Publique-se, intime-se os Oficiais e cumpra-se, remetendo-se cópia à Central de Mandados. 

 
Cuiabá, 14 de março de 2018. 

 
(assinado digitalmente) 
EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA 
Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá/MT 
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